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Bevezető 

„…útjaidat akármerre bolygod,
egy országot hordozol magaddal,

veled jön egy makacs íz, egy halk dal
viszed, mint a kárhozott a poklot;…”

(Babits Mihály: Hazám! Epilóg)

Kedves Pedagógus!

A Nemzeti összetartozás című kiadvány az Oktatási Hivatal EFOP-3.2.15- 
VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és 
digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című 
projektjéhez tartozó „Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcso-
lódó tanulási formák módszertani megalapozása” című alprojekt keretében készült.

Több mint egy évtizede ünneplik június 4-én a nemzeti összetartozás napját a köz-
nevelési intézményekben. A tanulóknak lehetőségük van, hogy a Határtalanul program 
keretében a szomszédos országok magyarlakta területeire utazzanak, és személyes ta-
pasztalatokat szerezzenek a külhoni magyarságról. Jelen kiadvány segítséget nyújt a jeles 
nap intézményen belüli tevékenységeihez vagy a kirándulások előtt és alatt a tanulók mo-
tivációjának erősítéséhez a határon túli magyarlakta területek felfedezése során.

A kiadvány fejezetei rövid elméleti bevezetés után az adott témakört körüljáró játékos 
tevékenységeket tartalmaznak. A tanulók először azonosíthatják nemzeti identitásuk ösz-
szetevőit, az ehhez kapcsolódó tevékenységek során pedig a hazaszeretet fogalma való-
ságos tartalommal telítődhet számukra. Majd felfedezhetik, hogy az anyanyelvük nemzeti 
identitásuk elidegeníthetetlen alapját jelenti. 

A határainkon kívül élő magyarságot bemutató fejezetek segítségével bővülnek a tanu-
lók ismeretei a külhoni magyarok jelenkori és múltbéli kulturális, természeti és szellemi 
kincseiről. Az ismeretszerzésen azonban jóval túlmutató pedagógiai cél az egykori magyar 
régiók iránti érdeklődés felkeltése, valamint a tanulók érzékenyítése a külhoni magyarok 
élethelyzete és történelme iránt.

Az utolsó fejezet olyan játékos foglalkozásokat kínál, amelyek során a tanulók az online 
térben kapcsolódhatnak határon túl élő kortársaikhoz. Megismerkedhetnek egymással, 
bemutathatják a számukra fontos helyszíneket, versenyezhetnek, közös élményeket sze-
rezhetnek, valamint a nemzeti ünnepek és jeles napok közös megemlékezései által meg-
élhetik a magyar nemzethez való tartozásukat. 

Bízunk benne, hogy az ajánlott tevékenységek értékes segítséget jelentenek abban, 
hogy felkeltsék tanítványai érdeklődését a külhoni magyarság iránt, és valódi, határokon 
átívelő, élő kapcsolatok születnek! 

a Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program csapata 
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A nemzeti identitás

Az identitás önazonosságot jelent, az egyént körülvevő többrétegű burokként jellemez-
hető. Rétegeit többek között a családi, a lokális, a felekezeti, a nemzeti, a szakmai vagy 
a világnézeti hovatartozás képezi. Ezek az identitáshéjak egymásra épülnek, illetve 
kiegészítik egymást.

Az emberek a világon általában nemzetekbe csoportosulnak. Összetartozásuk észlelé-
sének és megélésének alapja a származás, a közös nyelv, a közös érték- és hitrendszer, 
a közösnek tekintett múlt, melyben a nemzet tagjait érintő események, valamint a hagyo-
mányok és a szokások kapnak helyet. 

A nemzeti identitás komplex fogalom, alapját a nemzeti kultúra elsajátítása képezi. 
A magyar kultúrához való kötődés biztosítja a magyar közösséghez való tartozást, ami 
azért is fontos, mert biztonságérzetet ad. A nemzeti identitás három nagyobb kompo-
nenscsoportból áll: az érzelmi komponensekből (a szülőföldhöz, a nemzeti csoporthoz 
és annak kultúrájához való kötődés, nemzeti büszkeség), a kognitív komponensekből (az 
önmagunkra és másokra vonatkozó tudás, a nemzeti szimbólumok ismerete, a nemzetre 
vonatkozó földrajzi és kulturális ismeretek, sztereotípiák) és a viselkedési komponensek-
ből (rutinok, szokások). 

Gereben Ferenc – 1991–1996 között nyolc ország 120 településén a magyar nyelvű la-
kosság körében végzett – felmérése alapján a Kárpát-medence magyarságának identitása 
kultúrnemzeti jellegű, ami azt jelenti, hogy az itt élő magyarokat a kulturális összetartozás 
érzése határozza meg, elsősorban az anyanyelv, az anyanyelven megszólaló irodalom, 
valamint a szokások, hagyományok.

A nemzeti identitáshoz kapcsolódó érzések 5 éves kor körül jelennek meg. Ebben 
a szakaszban a gyerekek csak szűkebb környezetüket (családjukat, lakókörnyezetüket) 
ismerik, azonban az identitáskategóriák közé – mint életkor, nem, lakóhely – bekerül 
a nemzeti kategória, ami a nemzeti identitás jelenlétére utal (például a nemzeti zászlót 
tartják a legszebbnek).

A 6. életév után a gyerekek képességei a térbeli viszonyok megértésével kapcsolatban 
változnak, világossá válik az ország fogalma földrajzi szempontból, ami maga után vonja 
a haza fogalmának tartalommal való feltöltését is: meg tudják nevezni azt az országot, 
amelyben élnek, ezenkívül bővülnek ismereteik saját országukkal kapcsolatban.

7–9 éves korban alakulnak ki a kisebb baráti csoportok, amelyek maguk után vonják 
a nemzeti csoporthoz való tartozás tudatát. 

A következő szakaszban, ahogy kezd földrajzilag is tágabbá válni a világuk, a gyerekek 
már össze tudják hasonlítani országukat más országokkal, és ahogy tudatosul bennük, 
hogy hol élnek, úgy alakul ki a hazaszeretetük. 

Az identitástudat alakulásának legintenzívebb szakasza a serdülőkorban van. E korosz-
tály tagjainak nemzeti attitűdjét egyrészt a családtól érkező hatások, a társadalmi-szo-
ciokulturális háttér, másrészt az iskola, a kortárscsoportok, a média- és az olvasmányél-
mények befolyásolják. 

A kisebbségi létben élő gyerekeknél, illetve külhoni gyerekeknél a nemzeti identitásra 
való eszmélés hamarabb és konkrétabb formában jelenik meg. A nemzeti kisebbségben 
élő gyerekek óhatatlanul belekerülnek abba a helyzetbe, hogy anyanyelvük birtokában 
nem értik tágabb környezetük nyelvét. Ez az első jelzés: a nyelvi különbségek hívják fel 
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a figyelmet arra, hogy ők mások. Ekkor van fontos szerepük a szülőknek abban, hogy tu-
datosítsák gyermekükben, hogy a másság többletet jelent, és e többlet megőrzése csak 
úgy lehetséges, ha az ember büszkén tudja a magyarságát vállalni.

A nemzeti identitás kialakítása pedagógiailag tudatos, tervszerű nevelési folyamat, mely-
re a posztkommunista országokban még jobban oda kell figyelni. Ezekben az országokban 
többgenerációs vákuum keletkezett azáltal, hogy a jelenlegi szülők gyakran nem kapták 
meg nemzeti identitásukkal kapcsolatos örökségüket, hisz az ő szüleik, nagyszüleik a kom-
munista rendszerben ezt lényegében nem képviselhették, identitásvállalásuk komoly veszé-
lyekkel, számos esetben súlyos következményekkel járt. Ennélfogva a most gyermeket ne-
velő szülők közül sokan nem erősödhettek meg kellően magyarságtudatukban, nem adódott 
meg nekik az erős hit a nemzeti értékekben és az azok felett érzett büszkeségben. 

A felnövekvő nemzedék nemzeti identitásának fejlesztését tűzi ki célul a Nemzeti alap-
tanterv is: „A NAT a köznevelés szemléleti alapjainak meghatározásával kiegészíti a gyer-
mekek, tanulók családban megvalósuló nevelését, erősíti ezzel a hazához és a nemzet tör-
ténelméhez való kötődést, a generációk közötti kapcsolatot, a közös kulturális gyökereket, 
az anyanyelv használatát. Így rögzíti azt a minden magyar emberben közös tudást, amely 
megalapozza a nemzeti identitást.” 

Ajánlott tevékenységek

Asszociációs játék

Ajánlott tagozat: alsó

A megadott szó: „himnusz”. Mi jut eszedbe róla? Ebben a játékban a tanulók szabadon fűznek 
képzettársítást a szóhoz. 

Beszélj egy nemzeti ünnepünkkel kapcsolatos emlékedről! 

Ajánlott tagozat: alsó

A résztvevők körben helyezkednek el. Mindenki elmeséli saját pozitív emlékét egy nemzeti 
ünnepünkkel kapcsolatban (szavalás a városi megemlékezésen, a Szent Korona megláto-
gatása az Országházban stb.). Mindenki fél percig beszélhet.

Nemzeti szimbólumaink – másképp

Ajánlott tagozat: alsó, felső

A nemzeti szimbólumok megismerése, elfogadása a nemzeti identitás fejlesztésének egyik 
eszköze. Minél többször és minél élményszerűbben foglalkozunk velük, annál közelebb 
kerülünk hozzájuk.

Egyszerűbb változat: A pedagógus által (vagy idősebb korosztálynál a diákok által) előre 
elkészített rajzos vagy feliratos kártyákból húznak a tanulók. Minél idősebb korosztállyal 
foglalkozunk, annál elvontabbak lehetnek a fogalmak (pl. nemzeti zászló, kokárda, Szent 
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Korona, országalma stb.). A játékosok egyenként eljátsszák, megjelenítik a kártyán sze-
replő szimbólumokat, amit a többieknek ki kell találniuk.

Összetettebb változat: Minden tanuló kap három kisebb papírlapot, amelyekre egy-
egy nemzeti szimbólum, történelmi esemény, híres személy vagy emblematikus épület 
nevét kell felírnia. A megírt és összehajtott papírlapokat a pedagógus gyűjtse össze és 
tegye egy dobozba.

A tanulók 4-5 fős csoportokban dolgozzanak. Először az első csoport egyik tagja húz, 
és egy perc alatt megpróbál minél több fogalmat körülírni a társainak. Amelyik szimbó-
lumot a társak kitalálták, azt félreteszik. Ha valamit nem sikerül kitalálni, azt visszadob-
hatják a dobozba, és húzhatnak újat. Ha lejárt az egy perc, a következő csoport kerül 
sorra. A kör addig tart, amíg el nem fogynak a papírlapok a dobozból. A csoportok által 
gyűjtött lapokat a diákok megszámolják, felírják az eredményt, majd az összes papírla-
pot visszateszik a dobozba. 

A második körre is a fenti szabályok érvényesek, de itt mutogatás alapján kell kitalálni 
a szavakat. A harmadik körben egyetlen kapcsolódó szóval kell jellemezni a kitalálandó 
szót. Az utolsó körben egy mozdulat segítségével kell kitalálni a szimbólumot. Az a csoport 
nyer, amelyik a legtöbb papírlapot gyűjtötte össze a körök során. 

A szó elszáll, az írás megmarad

Ajánlott tagozat: alsó, felső

Szervezzük párokba a tanulókat! Adjunk át mindenkinek egy papírlapot az alábbi befeje-
zetlen mondatokkal:

• Azért jó Magyarországon élni, mert … 
• Ha nem itt élnék, akkor nagyon hiányozna: …
• Számomra Magyarország a következőktől Magyarország: …
• A „magyar” szóról az jut eszembe, hogy … 
• Számomra azért fontos, hogy magyar vagyok, mert … 

A tanulók párban készítsenek egymással interjút, majd minden interjúkészítő mutassa be 
társa két számára legérdekesebb válaszát az osztály előtt.

Legeslegjobban

Ajánlott tagozat: alsó, felső

A tanulók egy külső és egy belső körbe állnak. Szembefordulnak egymással, és megosz-
tanak a társukkal két információt, majd továbbsétálnak a körben egy másik társukhoz, 
és ott is elmondanak kettőt. A játék végén fel kell idézniük, hogy kitől mit hallottak.

A beszélgetés témái: 
• a szerintem legszebb épület Magyarországon;
• a legszebb hely, ahol jártam az országban;
• a kedvenc gyerekdalom vagy népdalom;
• a legkedvesebb magyar mesém vagy versem;
• legfinomabb magyar étel, amit otthon eszünk.
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Szeretethőmérő

Ajánlott tagozat: alsó, felső

Minden tanuló kap egy Magyarország-vaktérképet, amelyen legnagyobb városainkat és 
folyóinkat jelöltük. A tanulók feladata, hogy kiszínezzék a térképet oly módon, hogy sárga 
legyen az a hely, ahol még nem jártak, és narancssárgától pirosig színezzék ki a számuk-
ra kedves helyszíneket, a pozitív érzelem erősségének megfelelően a piros felé haladva. 
Végül kékkel jelölhetik azokat a területeket, amelyekhez kellemetlen emlék köti őket. Pár 
szóban mindenki mutassa be, magyarázza meg az elkészült térképét.

Koronázási ünnepség

Ajánlott tagozat: felső

A csoportalakításhoz az öt koronázási jelvényről (korona, királyi jogar, országalma, ko-
ronázási kard és palást) készített színes fotókat a csoportok tagjainak megfelelő szá-
mú darabra vágjuk. A tanulók egy-egy képdarabot húzva megkeresik az összeilleszthető 
részeket, vagyis a csoportjuk tagjait. Találják ki, milyen tárgyat látnak a fotón. Ezután 
előrajzolt sablon segítségével kartonpapírból készítsék el a csoportjuk koronázási jelvé-
nyének makettjét. A több darabból álló maketteket ragasszák össze, és a fotók alapján 
színezzék ki őket. A sablonok a gyerekeknek megfelelő méretben készüljenek.

Abból a csoportból kerül ki a király, amelyikben a következő kérdésekre a legrövidebb 
idő alatt a legtöbb jó válasz született:

• Melyik városunkban koronázták meg a legtöbb magyar királyt? (Székesfehérváron, 
36-ot.)

• Hol őrzik jelenleg a Szent Koronát? (2000. január 1. óta az Országház Kupolacsar-
nokában.) 

• Melyik koronázási jelvényünket őrzik külön, más helyszínen? (A palástot, a Nemzeti 
Múzeumban.)

• Melyik országban volt évtizedekig a Szent Korona a második világháború után? (1978-
ig az Amerikai Egyesült Államokban.)

• Mikor koronázták meg az utolsó magyar királyt? (1916. december 30-án a budai Má-
tyás-templomban került sor IV. Károly magyar király és felesége, Zita királyné koro-
názására.)

A nyertes csoport a tagjai közül kiválaszthatja a királyt. A döntésre annyi idejük van, 
míg meghallgatják az István, a király című rockoperából a Te kit választanál? című dalt.  
Ha a dal végéig nem sikerül királyt választaniuk, sorshúzással döntsék el, hogy ki nyeri el 
a méltóságot.

Ezután következik a koronázás a teljes osztály részvételével. A királynak a koronázási 
jelvények mellett kell kapnia egy magasztaló leírást az országáról. Ennek elkészítésé-
hez minden alattvalóra szükség van, mindenkinek egy-egy mondattal hozzá kell járulnia 
annak bemutatásához, hogy miért csodás ez az ország, miért különlegesek a benne élő 
emberek, mit adott ez az ország a világnak, milyen természeti csodákat vagy gyönyörű 
épületeket nyert királyuk a királysággal.

A koronázási ceremóniát világraszóló mulatság zárhatja.
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Hogyan mondjam el?

Ajánlott tagozat: felső

A tanulók csendben, csukott szemmel hallgassák meg Radnóti Miklós Nem tudhatom… 
című versét!

Milyen a vers hangulata? Milyen érzéseket keltett bennük? Milyen képekre emlékeznek 
a versből? Mi számukra a vers fő üzenete, milyen érzést közvetít?  

A tanulók újból csukják be a szemüket, és egy percben gondolják át azokat a képe-
ket, amelyek felidéződnek bennük, ha a hazájukra gondolnak. Próbálják meg őket egy 
százszavas fogalmazásban vagy egy legalább hatsoros versben, dalszövegben megfo-
galmazni. Az írás vagy a mű lehet könnyed, humoros hangvételű is. Írásaikat, műveiket 
mutassák meg vagy adják elő egy társuknak. Aki szeretné, az munkáját megoszthatja 
az egész osztállyal is.

Ha nem itt élnék, úgy hiányozna a …

Ajánlott tagozat: felső

A tanulók körben ülnek, behunyják a szemüket. Tegyünk be háttérzeneként egy az általuk 
tanult idegen nyelven megszólaló könnyűzenei számot vagy filmrészletet! A diákok ezt 
hallgatva képzeljék el, hogy tíz évvel idősebbek, és épp még külföldön tanulnak, mielőtt 
visszatérnek szülőhelyükre. Vajon hogyan telnének a napjaik? Gondolják át, hogy mi hiá-
nyozna nekik a leginkább Magyarországról: 

• a nyelv;
• a rokonok, barátok;
• a szokások, ünnepnapok;
• az utcák, épületek;
• a természet, a táj;
• a napi rutin (a megszokott boltok, közlekedési eszközök, ételek);
• a kultúra (színház, zene, irodalom, építészet).

Mindenki ossza meg a gondolatait a többiekkel. A szót egy labda dobásával adják át egy-
másnak.
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A nyelv és az identitás kapcsolata

A nyelv teszi lehetővé számunkra, hogy megfogalmazzuk gondolatainkat, érzelmeinket 
magunk és mások számára is.

Az anyanyelv általában a szülőktől ösztönösen, spontán módon elsajátított és elsőként 
megtanult nyelv, gondolkodásunk közvetlen eszköze. Fontos szerepe van személyiségünk 
és világszemléletünk alakulásában, és hozzákapcsol a nyelvi közösséghez. Az anyanyelv-
nek egyfajta szimbolikus értéke is van, amikor egy közösség a nyelvével azonosítja magát, 
illetve azzal különbözteti meg magát másoktól. Az anyanyelv mély gyökereit mutatja, 
hogy hiába próbálnánk más nemzetiségűnek kiadni magunkat hosszú távon, nyelvi iden-
titásunk csupán egy pontig nyomható el: váratlan, kevéssé kontrollálható helyzetekben 
előbukkan. Boaz Keysar és munkatársai kísérletekkel igazolták, hogy anyanyelven kom-
munikálva inkább emocionálisan döntünk, míg idegen nyelven racionálisabb a gondolko-
dásunk, és kevesebb kockázatot vállalunk. További érdekesség, hogy agyunkban nagyobb 
terület aktiválódik anyanyelvünk használatakor, mint egy tanult idegen nyelv esetében. 

A domináns nyelv és az identitás belső szükségességét jelzi, hogy azok, akik szimultán 
sajátítanak el két nyelvet, legkésőbb felnőttkorban felállítják magukban a két nyelv és 
kultúra sorrendjét.

Az ezredfordulón megközelítőleg 7000 különböző nyelvet tartottak számon a világon, 
ám ez a szám folyamatosan fogy. Egyes feltételezések szerint egy évszázadon belül akár 
a nyelvek 90%-a is eltűnhet. Ezzel pedig az emberiség szellemi kincsének egy részét, egy 
egyedülálló világlátás lenyomatát is elveszítjük. 

A 19. században Wilhelm von Humboldt fogalmazta meg a nyelv és a gondolkodásmód 
egymásra gyakorolt hatását, amikor kijelentette, hogy „minden nyelvnek önálló világ-
szemlélete van”. Ezt a gondolatot vitte tovább a 20. században a nyelvi realizmusként is-
mert tézis. A Sapir–Whorf-hipotézis szerint a világképet jelentős mértékben a nyelv hatá-
rozza meg. Erre a következtetésre többnyire a természeti népek szavai és nyelvstruktúrái 
vezettek. A tudósok által vizsgált navahó nyelv például a fekete színre két külön szót hasz-
nál, míg a kék és zöld színt egy azonos szóval fedi le. De hogy közelebbi példát is hozzunk: 
Péntek János írja, hogy a szénaszárításra használt három fogalom helyett a köznyelvben 
a gyergyói nyelvjárás ötöt használ. 

Balázs Géza említi Ankerl Géza nyomán, hogy az anyanyelv az identitás oszlopa. Magá-
nak az identitásnak a kialakulása is a nyelv közvetítésével zajlik, hiszen első identitásjelünk 
az, amikor – még a beszéd előtt – felismerjük és magunkra vonatkoztatjuk a nevünket. 
A személyes identitásunkon túl rendelkezünk közösségi identitásokkal is. A magyarság 
első közösségi identitása valószínűsíthetően a nyelvi identitás lehetett, amely azon ala-
pult, hogy a saját nyelvünk különbözött a többitől. Mivel őseink környezetében nem volt 
finnugor nyelvcsaládhoz tartozó nép, a nyelvi identifikáció korán végbement, és közösség-
formáló erővé vált.

Dr. Zágorec-Csuka Judit meghatározása szerint a modern nemzet fogalmában nem 
a területi és a gazdasági egység, valamint az állami szuverenitás a döntő, hanem a nyel-
vi-kulturális közösség. A nyelv elsődleges szerepét már Gárdonyi Géza is hangsúlyozta: 
„Minden nemzetnek fő kincse a nyelve. Bármit veszthet, visszaszerezheti, de ha a nyelvét 
elveszíti, az Isten se adja vissza többé.” A 18. század végétől datáljuk azt a ma is jel-
lemző identitástípust, mely elsődlegesen a nyelvi-kulturális összetartozást hangsúlyozza. 
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Ekkor – a 18. század végén és a 19. század elején – kezdődött a nemzetté válás folyama-
ta, melynek során felértékelődött a nyelvközösség és a nemzet közötti kapcsolat. Ezért 
anyanyelvünk korszerűsítése, vagyis a nyelvújítás nemzetpolitikai tettként értelmezhető, 
hiszen a Magyar Királyság lakosságának 50%-át sem érte el a magyar anyanyelvű né-
pesség. A hivatalos nyelv a latin volt, a hétköznapi kommunikáció az értelmiség körében 
leginkább németül zajlott. 1825-ben Széchenyi „nemzeti nyelvének gyarapítására” aján-
lotta fel a későbbi Akadémia számára egyévi jövedelmét, amihez azonnal több nemes is 
csatlakozott. Az új intézmény figyelmének középpontjában eleinte a nyelvművelés állt, ám 
hamarosan a szellemi élet fő szervezője is lett, és minden hazánkban művelt tudomány-
ágban írt ki pályázatokat, adott ki könyveket. Folyóirata magyar nyelven közvetítette 
a külföldi tudományos eredményeket.

Mintegy 14 millióan beszélnek magyarul, ez azt jelenti, hogy másfélszer többen, mint 
amennyien az ország határain belül élnek. A Föld minden kontinensén élnek magyar anya-
nyelvű vagy magyar nyelven is beszélő emberek, az országhatárokon kívül legtöbben 
a Kárpát-medencében, az egykor Magyarországhoz tartozó országrészekben.

A Kárpát-medencében élő magyar kisebbségek számára a magyar nyelv használatának 
lehetőségei országonként változnak. Egységes képet mutatnak abban a tekintetben, hogy 
az általuk használt magyar nyelv sehol sem azonos státuszú az állam hivatalos nyelvével, 
és a magyar nyelv használatának lehetőségei korlátozottak a hétköznapi életben (a hiva-
talokban, munkahelyeken, oktatási intézményekben stb.), ezért a nyelv megőrzésében 
a családnak kiemelt jelentősége van. A gyermekkorban a családban megismert nyelv lehet 
a legbiztosabb alapja az identitás megőrzésének. Az így kapott alapokra építhet az iskola. 

A nyelvi kisebbségek oktatásának számtalan gyakorlati megvalósulása létezik a világon, 
kezdve a magyar tanítási nyelvű alapiskoláktól a vasárnapi iskolákon és a hagyományőrző 
csoportokon át a helyi kisközösségekig.

A határon túli magyar közösségek nagyobb részében a kétnyelvűség a jellemző. A ku-
tatások azt mutatják, hogy a magyar nyelv tényleges és szimbolikus funkciói ebben a tér-
ségben szűkülnek, a nyelvet beszélők száma csökken, és a többségi nyelv használata 
túlsúlyba kerül. Ma a kétnyelvűség természetes velejárója a nyelvek funkcionális szerep-
megoszlása, ami azt jelenti, hogy az iskolában, a munkahelyen, a hivatalokban az egyik, 
a családban, a szabadidőben, a templomban a másik nyelvet használják. 

Kisebbségi helyzetben a nyelv és az identitás szoros kapcsolatát szemlélteti, hogy ha 
az identitás gyengül, az anyanyelv megtartásának is csökken az igénye, és mindez fordít-
va is kimutatható, vagyis amennyiben az anyanyelvet megtartani akaró szándék csökken, 
úgy gyengül az identitás is. 

Míg Magyarországon jelenleg is folyamatosan gazdagodik a nyelv, addig a határainkon 
túl a nyelv spontán fejlődése sokkal visszafogottabb és korlátozottabb, illetve a hangsúly 
inkább a nyelv megőrző szerepén és a nemzeti öntudat erősítésén van.

A Nemzeti alaptanterv meghatározása szerint a Kárpát-medencei magyarság kultúrájá-
nak, nemzeti identitásának egyik legfontosabb pillére az anyanyelv, és az ezen a nyelven 
megszólaló irodalom, melyek nemcsak hagyományt teremtenek, hanem folyamatos válto-
zásukkal a jelent és a jövőt is alakítják. 

A felelősség súlyát jól mutatja Grétsy László megállapítása: „Olyan lesz a jövő magyar 
nyelve, amilyenné teszik a magyartanárok.” Ezt a gondolatot kitágíthatjuk, hiszen közvet-
ve vagy közvetlenül minden tanítási óra az anyanyelvi nevelés tere is. 
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Ajánlott tevékenységek

A jövő nyelve

Ajánlott tagozat: alsó

A tanulók nézzék meg A Mézga család különös kalandjai „1. A távszervíz” című epizódját, 
amelyben Aladár megismerkedik MZ/X-szel, a 30. ükunokájával a 30. századból. Hogyan 
jellemeznék az „újmagyar” nyelvet, milyenek a szavai? Észreveszik-e, hogy mi hiányzik 
belőle? Sikerült-e megjegyezniük valamilyen újmagyar szót és mai megfelelőjét? Aki akar, 
próbáljon újmagyarul mondani egy mondatot. Vajon sikerül az osztálynak pontosan meg-
fejtenie a hallott szöveget? Miért lehet szerintük könnyen félrefordítani az újmagyart? 
Volt-e már a tanulóknak „újmagyar” szavuk vagy olyan élményük, hogy valamelyik szavu-
kat nem értették meg a náluk idősebbek? Ha igen, mi volt az?

Közös meseszövés

Ajánlott tagozat: alsó

A pedagógus elkezdi a mesét: „Volt egyszer egy csodálatosan szép és gazdag ország. Egy 
bölcs király kormányozta, akit nagyon szerettek és tiszteltek az alattvalói. Egy napon az or-
szágába tévedt egy gonosz, de szépséges boszorkány, és nagyon megtetszett neki a vidék. 
Gondolt egyet, és odaállt a király elé, hogy vegye el feleségül. A király azonban átlátott 
a boszorkán, és elutasította. A boszorkány szörnyű bosszút forralt, és éjjel ellopta az ország 
nyelvét. Ebből lett ám a kalamajka! Reggel, amikor felébredtek az ország lakói, …”

Ezután a tanulók szőjék tovább a mesét. A megkezdett gondolatot bárki folytathatja 1–3 
mondattal. A cél, hogy minden tanuló hozzátegyen valamit a történethez. A meseszövést akár 
bábjátékkal is kiegészíthetik. 

Mondd máshogy!

Ajánlott tagozat: alsó, felső

A magyar nyelv körülbelül 800 000-1 000 000 szóból áll. Az iskolát kezdő gyerekek szókincse 
nagyjából 2000 szóra tehető, míg egy kamasz 6-7000 szót ismer. A legképzettebb felnőttek 
50 000 szót is felismerhetnek, ennek azonban csak egy része épül be az aktív szókincsükbe.

Arany János műveiben 23 000, míg Petőfi Sándor költeményeiben 20 000 különböző szót 
vettek számba. Te milyen változatosan tudod kifejezni magad? A tanulók gyűjtsenek mega-
dott idő alatt szinonimákat az alábbi szavakra: okos, szép, megy, mond, kicsi, nagy. 

Mi jut eszedbe erről a szóról?

Ajánlott tagozat: alsó, felső

A tanulók készítsenek pókhálóábrát, melynek központi fogalma az anyanyelv. Eköré kell 
írnia mindenkinek egy-egy, a fogalomhoz társított szót. 
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A tíz legszebb magyar szó 

Ajánlott tagozat: alsó, felső

A tanulók csoportmunkában gyűjtsék össze a számukra legszebb tíz magyar szót. Olvas-
sák fel egymásnak, majd a közös szavakat gyűjtsék ki, és így elkészül az osztály közös 
listája. Ezután az interneten nézzék meg, hogy Kosztolányi Dezső melyik tíz szót tartotta 
a legszebbnek, és hasonlítsák össze ezt a listát a sajátjukkal. Beszéljék meg, hogy a sza-
vak jelentése vagy a hangzása volt-e a döntő a választásban. Végül a csoportok kihúz-
hatnak egy-egy szót, amit a tagoknak mutogatással, esetleg körülírással kell kitalálniuk.

Hogyan mondják magyarul?

Ajánlott tagozat: alsó, felső

A pedagógus olyan idegen szavakat, kifejezéseket gyűjt előzetesen, amelyeket sokszor 
hallhatunk vagy olvashatunk a médiában. A tanulók beszéljék meg, milyen magyar szóval 
lehetne ezeket a legjobban helyettesíteni.

Versmondó verseny

Ajánlott tagozat: alsó, felső

„Amikor először megláttam József Attila verseit, valami megütött. A poémák képe, a be-
tűk, a szavak képe? Még ma sem tudom megfogalmazni. Aztán felolvastattam néhány 
verset, és akkor már tudtam, hogy a magyar az istenek nyelve, és azért teremtették, 
hogy az emberek költeményeket írjanak rajta. Pedig akkor még nem is értettem József 
Attila szavait. Amikor magyar barátom segítségével aztán erre is sor került, tudtam, nincs 
menekvés. Ezeket a verseket svédül meg kell szólaltatnom!” (Ove Berglund, svéd orvos 
és műfordító). 

A pedagógus segítségével beszélgessenek a tanulók a fenti idézetről. Miről szól számuk-
ra ez a szöveg? Miben rejlik a magyar nyelv szépsége? Átérezhető-e egy vers szépsége, 
ha nem értik a szövegét? Ők mit gondolnak a magyar versekről? 

A tanulók keressenek olyan költeményeket, melyeknek a középpontjában a nyelv áll. 
A gyűjtött művekből versmondó verseny is szervezhető.

Ajánlott művek:
• Füst Milán: A magyarokhoz 
• Bencze Imre: Édes, ékes apanyelvünk 
• Gyimóthy Gábor: Magyar nyelvlecke 
• Sajó Sándor: A magyar nyelv
• Faludy György: Óda a magyar nyelvhez
• Hegedüs Géza: Szonett az anyanyelvről
• Sulyok Vince: Hazád és anyanyelved
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A tevepárductól a lomhárig

Ajánlott tagozat: alsó, felső

A nyelvújítás kora Magyarországon a 18. század végén kezdődött, és kb. 1872-ig tartott. 
A mozgalomnak több mint 10 000 szavunkat köszönhetjük. Olyan, ma már mindenki ál-
tal használt szavak keletkeztek ekkor, mint bohóc, uszoda, gyurma, burgonya, irodalom, 
szobrászat, hízeleg, gyár, cég, csőr, lég. Voltak azonban olyan szavak is, amelyek kevésbé 
tudtak meggyökeresedni, és némelyik ma már mulatságosan is hat. 

Az alábbi nyelvújításkori szavaknak vajon melyik lehet a mai megfelelője? A tanulók pró-
bálják meg összepárosítani őket. Vajon mi lehetett az oka annak, hogy nem terjedtek el?

  hirdész      oxigén
  foltos nyakorján vagy tevepárduc   kettőspont
  fiahordó górugrány    lajhár
  csucsag      zsiráf
  gyújtófácska     üzletember
  éleny      szamár
  popont      pap
  lomhár      gyufa
  dolgász      piramis
  restnök      kenguru

(hirdész – pap; foltos nyakorján vagy tevepárduc – zsiráf; fiahordó górugrány – kenguru; 
csucsag – piramis; gyújtófácska – gyufa; éleny – oxigén; popont – kettőspont; lomhár – 
szamár; dolgász – üzletember; restnök – lajhár)

Az anyanyelvünk a nyelvújítás óta sem stabil, a világ történéseire és fontos új jelenségeire 
reagálva folyamatosan keletkeznek és terjednek el új szavak. A tanulók gyűjtsenek az inter-
net világából, illetve a koronavírus-járvány kapcsán gyakorivá vált szavakat, kifejezéseket.

Riporter kerestetik!

Ajánlott tagozat: felső

A tanulók készítsenek riportot idősebb emberekkel a magyar nyelvről. Miért fontos szá-
mukra, hogy magyarul beszélnek? Mennyit változott a nyelv a fiatalkoruk óta? Tudnak-e 
példát mondani olyan szavakra, amelyek gyakoriak voltak a társalgásban, de mára kikop-
tak? Milyen új szavakat használnak és kedvelnek?

Ha van rá mód, készítsenek interjút kétnyelvű – például külföldön élő – rokonnal vagy 
ismerőssel is. Kérdezzék meg tőle, mióta él külföldön. Mennyi idő alatt és mennyire sike-
rült elsajátítania az adott állam nyelvét? Milyen alkalmakkor és kikkel használja a magyar 
nyelvet? Milyen nyelven álmodik és gondolkodik? Ha volt nyelvváltás az életében, az mikor 
következett be? Mit jelent számára a magyar nyelv?
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Ki írhatta? 

Ajánlott tagozat: felső

A tanulók csoportmunkában párosítsák az alábbi idézeteket és rövid életrajzi adatokat 
az idézet szerzőjével. A csoporttagok beszéljék meg, mit jelentenek nekik ezek a mon-
datok, majd válasszák ki azt az idézetet, amellyel a leginkább egyetértenek. Az egyes 
csoportok szószólói ismertessék és indokolják a csoport döntését.

• „Nyelvében él a nemzet.” A Széchenyi István grófnak tulajdonított mondat szerzője 
valójában egy 1819–1907 között élt erdélyi író, történész, statisztikus, közgazdász. 
│ Kőváry László

• „A nyelv a lelke a nemzetnek.” Szerzője (1772–1844) költő és császári katonatiszt, fő 
műve a Himfy szerelmei. │ Kisfaludy Sándor

• „Nemzeti életet nemzeti nyelv nélkül gondolni sem lehet.” Az idézet szerzője (1790–
1838) költő, politikus és nyelvújító, a nemzeti himnuszunkat is neki köszönhetjük. │ 
Kölcsey Ferenc

• „Egy kincse van minden nemzetnek adva, míg azt megőrzi híven, addig él. E kincs 
neve az édes anyanyelv.” Az idézet szerzője (1825–1904) az egyik legolvasottabb és 
legtermékenyebb regényírónk, országgyűlési képviselő. │ Jókai Mór

• „Nincs más haza, csak az anyanyelv.” Aki mondta, a 20. századi magyar irodalom 
egyik legjelentősebb alakja, költő, újságíró, eredeti neve Grosschmid Sándor Károly 
Henrik (1900–1989). │ Márai Sándor

• „A magyar nyelv nem vész el, hiszen lényegében az egyetlen igazi nemzetfenntartó 
elem.” Az idézet szerzője (1931–2008) József Attila- és Kossuth-díjas író, költő, pszi-
chológus, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. │ Gyurkovics Tibor

Alkosd meg a nemzedéked szlogenét!

Ajánlott tagozat: felső

A tanulók csoportonként 2-2 idézetet kapnak feldarabolva és összekeverve. Próbálják meg 
minél gyorsabban kirakni a szövegeket. Ha sikerült, fogalmazzák meg a saját jelmondatu-
kat anyanyelvük szerepéről.

• „Nyelvében │ él a nemzet.” „Egy kincse │ van minden │ nemzetnek adva, │ míg azt 
│ megőrzi híven, │ addig él. │ E kincs neve │ az édes │ anyanyelv.”

• „Nincs │ más haza, │ csak │ az anyanyelv.” │ „Nemzeti │ életet nemzeti │ nyelv nélkül 
│ gondolni │ sem lehet.”

• „A nyelv │ a lelke │ a nemzetnek.” │ „A magyar │ nyelv nem │ vész el, hiszen │ lé-
nyegében │ az egyetlen │ igazi │ nemzetfenntartó │ elem.”  

Milyen különleges!

Ajánlott tagozat: felső

Bár Európa közepén élünk, mégis mintha magányos szigetként állnánk, hiszen nyelvünk 
egyik szomszédos ország nyelvével sem rokon.
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A magyar nyelv a hallgatója számára dallamos és szép hangzású, ami a sok magánhang-
zónak, illetve a mássalhangzó-torlódások elkerülésének köszönhető. De mitől speciális 
a magyar nyelv? 

A tanulók készítsenek rövid interjút egy magyarul nem beszélő diákkal, akár a közös-
ségi média segítségével. Próbálják megtudni, hogy milyennek hallja a magyar beszédet. 
Tudja-e bármilyen másik nyelvhez hasonlítani a hangzását? Állítsanak össze egy listát, 
és kérjék meg, hogy a megadott magyar szavakat, esetleg rövid mondatokat hangosan 
olvassa fel. A tanulók is olvassák fel a szavakat, illetve segítsék a kérdéses hangok 
kiejtését. Ezután az interjúalany újra elismételheti a szavakat. Kérdezzék meg, hogy mi 
okozott neki nehézséget. A tanulók szerint melyik hangok kiejtése okozta a legnagyobb 
gondot?

Ajánlott szavak és mondatok lehetnek: 
tél, tavasz, nyár, ősz, csoda, varázsló, gyümölcskenyér, túrós batyu, kürtőskalács, töltő-

toll, Nyíregyháza; Egészségedre! Köszönöm. Üdvözöllek! Viszontlátásra! Hogy vagy? 
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Magyarok a Kárpát-medencében

Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátum értelmében az Osztrák–Magyar Monar-
chia felbomlott, és a Magyar Királyságtól számos, javarészt magyarlakta területet csatol-
tak el. Ezáltal magyar ajkú lakosság került a mai Ausztriához, Szlovákiához, Ukrajnához, 
Romániához, Szerbiához, Horvátországhoz és Szlovéniához. Ma mintegy 2,3 millió magyar 
él a Kárpát-medencében Magyarország határain kívül. A 2010-es kedvezményes honosí-
tási törvénynek köszönhetően közülük 940 000 fő vette fel a magyar állampolgárságot.

1. kép: Az ún. „vörös térkép”. Magyarország nemzetiségeinek megoszlása az 1910-es  
népszámlálás alapján (forrás: Hadtörténeti Múzeum)
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Felvidék

Felvidék a történelmi Magyarország északi területének megnevezése, amely földrajzi, tör-
ténelmi és néprajzi fogalom is egyben, és amelynek jelentése az elmúlt évszázadok során 
többször módosult. A trianoni békediktátum után a Csehszlovákiához csatolt, 49 036 km² 
nagyságú területet értjük rajta (Kárpátalja nélkül), gyakorlatilag a mai Szlovákiát.

A Felvidék mint földrajzi és történelmi tájegység története összetett, sok fejezetből, 
történelmi eseményből áll. A térség egyik kora középkori, igen meghatározó történésének 
számított a pozsonyi csata 907-ben, amikor a Magyar Fejedelemség erői legyőzték a ke-
resztény Keleti Frank Királyságot.

A 19. század előtti időszakban a Felvidék a Magyar Királyság azon területeit foglalta magá-
ba, ahol szlovák és ruszin népesség élt. A 19. században a Felvidék megnevezést már a Ma-
gyar Királyság teljes északi területére használták, azaz a Pozsony–Nyitra vonaltól északra 
eső vidékre. Az itt élő magyarság történetében a nagy választóvonalat az 1920-as trianoni 
békediktátum jelentette, amikor a Magyar Királyságtól Csehszlovákiához csatolták a felvidéki 
területeket, a kárpátaljai részekkel egyetemben. A trianoni békediktátum hatására 1 millió 70 
ezer magyar ajkú lakos került Csehszlovákiához. Kezdetét vette egy nagyfokú magyarellenes-
ség – emlékművek rombolása, kiutasítás az országból, a magyar nyelvhasználat korlátozása, 
iskolák bezárása –, ezért a két háború közti időszakban sok magyar elhagyta szülőföldjét. 

1938. november 2-án, a második bécsi döntés értelmében Magyarország visszakapta 
a Felvidék nagy részét közel 1 millió magyar lakossal, azonban a második világháborút 
követően a párizsi békeszerződés értelmében ezek a területek újból Csehszlovákiához 
kerültek. A csehszlovákiai magyar (és főleg német) lakosságot nagyban sújtották az 1945-
ben Edvard Beneš államelnök által kiadott, „Beneš-dekrétumok” néven elhíresült rende-
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letekben foglalt, a két nemzetiséget súlyosan érintő intézkedések: a kollektív háborús 
bűnösként való megbélyegzés, az állampolgárságuktól való megfosztás, vagyonelkobzás, 
az állami alkalmazottak elbocsátása, járadékaik megvonása, a magyar nyelv használatá-
nak betiltása, a magyar iskolák, kulturális intézmények bezárása, a magyarok elleni népbí-
rósági perek, amit 1946-ban magyarok tízezreinek erőszakos deportálása követett Cseh-
országba „közmunkára”. Az 1947-ben a Beneš-dekrétumok szellemében kikényszerített, 
a csehszlovák fél részéről erőszakkal végrehajtott, ún. csehszlovák–magyar lakosságcse-
re-egyezmény következményeként mintegy 110 000 magyart telepítettek át az anyaor-
szágba. A megmaradt magyar kisebbség helyzete az 1950-es évektől fokozatosan enyhült. 
A rendszerváltoztatás után az 1993-ban létrejövő Szlovákiában időről időre megjelentek 
magyarellenes politikai hangok. Magyarország és Szlovákia uniós tagsága (2004) óta mér-
séklődött a magyarság jogfosztottsága, de a szlovák nyelvtörvény részben ma is korlá-
tozza a magyar nyelvhasználatot. A 2011-es népszámlálás adatai alapján 458 467 magyar 
nemzetiségű lakos élt Szlovákiában, túlnyomórészt az ország déli részén.

A Felvidék magyar kulturális öröksége igen gazdag. Szklabonyán született Mikszáth Kál-
mán, Alsósztregován látta meg a napvilágot Madách Imre. II. Rákóczi Ferenc fejedelem 
Rozsnyóról kormányozta a fennhatósága alatt lévő országrészeket, Krasznahorkán volt 
az Andrássy család egyik fontos központja, Késmárkon látható Thököly Imre mauzóleuma, 
Kassán II. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona síremléke. Rendkívül gazdag az épített – temp-
lomok, lakóházak, várak, kastélyok – és a természeti örökség egyaránt. A nagy múltú 
történelmi városok – Lőcse, Késmárk, Eperjes, Kassa – közül kiemelkedik Pozsony, amely 
a Magyar Királyság egyik fontos központja és koronázóvárosa is volt, valamint itt tartották 
az utolsó rendi országgyűlést is (1847–1848).

Ajánlott tevékenységek

Felvidék ízei

Ajánlott tagozat: alsó, felső

Egy vidék kultúráját ismerni azt is jelenti, hogy az ember megkóstolja a rá jellemző tipikus 
ételeket is. A pedagógus két tipikus felvidéki étel (juhtúrós sztrapacska és mátyusföldi ká-
posztaleves) receptjét kinyomtatja a csoportok számának megfelelően, a szöveget lehető-
leg fázisonként szétválasztva felvágja, majd összekeveri a cédulákat. A kis csoportoknak 
az a feladatuk, hogy először válogassák szét a fogásokat, majd tegyék sorrendbe a szö-
vegrészeket. Amikor a tanulók elkészültek, a pedagógus kivetíti vagy ismerteti a helyes 
megoldást. Ha van rá lehetőség, az osztály közösen elkészíti az ételeket.

Kurtaszoknya újragondolva

Ajánlott tagozat: alsó, felső

A magyar–szlovák határon elhelyezkedő Párkány városától körülbelül 20 kilométerre hat 
magyarlakta faluban különleges népviselettel találkozhatunk: a lányok a szokásosnál jóval 
rövidebb szoknyájával. A jellegzetes, a derékvonalnál kissé lejjebb csúsztatott „kurtaszok-
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nyát” a világon csak ezeken a településeken viselték és viselik. Erről tanúskodik a „kurta-
szoknyás hat falu” kifejezés. 

A pedagógus ismerteti a tanulókkal a kerettörténetet: Felkértek titeket a New York-i 
divathét egyik különleges darabjának megtervezésére. Az idei trend a hagyományos népi 
motívumok használatát követeli meg, így arra gondoltatok, hogy a kiindulópont a Felvi-
déken jellegzetes kurtaszoknya lesz. A feladat tehát a klasszikus kurtaszoknya újragon-
dolása, áttervezése úgy, hogy az eredeti forma se vesszen el. Mindenki kap egy fehér 
lapot és színes ceruzákat a tervezéshez. A feladat zsűrizéssel zárul, a résztvevők a három 
legszebbnek, legötletesebbnek ítélt ruhatervet oklevéllel jutalmazzák. 

A tanulók mondják el a véleményüket arról, hogy szívesen jelenítenének-e meg az öl-
tözékükön vagy kiegészítőiken (kitűzőn, övön, fülbevalón stb.) a magyarságukra utaló 
motívumokat. Ha igen, milyen formában tudják ezt elképzelni? A nem választ is minden 
esetben indokolják.

Két ország határán

Ajánlott tagozat: alsó, felső

2. kép: Somoskői vár (forrás: Shutterstock)
 
A Cseres-hegység, azon belül Somoskő település közvetlenül a magyar–szlovák határon 
található. A hely érdekessége, hogy Somoskő falu magyar területre esik, míg a település 
közelében lévő somoskői várrom és a bazaltorgonák már szlovák területen találhatóak. Ez 
a körülmény kiindulópontja lehet egy izgalmas filmforgatókönyvnek, melyben egy falubeli 
lány és egy várvédő katona szerelembe esik, de egy határ választja el őket, vagy amely-
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ben izgalmas túszharc zajlik, mert a falubeliek egy kémet rejtegetnek. A tanulók írjanak 
egy Somoskő különleges helyszínéhez kapcsolódó forgatókönyvet, és a szereplők leírása-
kor jelöljék meg, melyik színészekre osztanák a szerepeket.

Együtt ég és Föld között

Ajánlott tagozat: alsó, felső

Kassán több mint negyed évszázados hagyománya van a nyár eleji hőlégballon-fesztivál-
nak. A ballonok között találni néhány különleges formájút is, mint például bohócfej vagy 
sün. De mind között a legmeglepőbb a Szent Koronát megjelenítő hőlégballon, melynek 
megálmodója és készíttetője a kassai születésű Mede Ferenc. Véleménye szerint a ballon 
a Kárpát-medencei összetartozás és megmaradás jelképe. A tervező beszámolt arról is, 
hogy a nézők sokszor oly mértékben a felemelkedő Szent Korona hatása alá kerülnek, 
hogy vannak, akik önkéntelenül elkezdik énekelni a Himnuszt.

A pedagógus mutasson a tanulóknak képeket a kassai hőlégballon-fesztiválról és a Szent 
Korona-ballonról, illetve készítsen kartonpapírból egy hőlégballonsablont. A tanulók a sab-
lon alapján rajzolják át kartonpapírra a hőlégballon körvonalát, majd tervezzék meg a sa-
ját ballonjukat. Fontos, hogy a minta vagy forma valamilyen nemzeti jelképet, hungariku-
mot, a magyarsághoz kötődő alakot jelenítsen meg (ez lehet akár magyar rajzfilmfigura, 
őshonos állat- vagy növényfaj is). Fessék ki mindkét oldalát, majd vágják körbe. Végül 
a felső részén lyukasszák ki, változó hosszúságú damilból készítsenek rá akasztót, és erő-
sítsék fel az osztályterem mennyezetére elszórtan a gyönyörű, színes hőlégballonjaikat.

Felvidéki dominó 

Ajánlott tagozat: felső

A pedagógus készítsen Felvidéken született híres magyarokról nagyobb dominólapokat. 
A lapok egyik felén egy személy neve legyen, a másikon egy másik hírességünkről egy 
mondat. Játszható oly módon, hogy több példány készül, és a tanulók csoportmunkában 
próbálják meg kirakni, vagy mindenki kap egy dominót, és amikor úgy érzi, hogy az övé 
illik a következő helyre, akkor lehelyezi. A tanulók kérhetnek segítséget egymástól, illetve 
előismerettől függően tanári vagy internetes segítséggel is élhetnek. Ha minden lapot le-
raktak, a pedagógussal beszéljék meg, és szükség esetén korrigálják a sorrendet.

Javaslatok a dominón szereplő személyekre és meghatározásokra: 
• Mikszáth Kálmán – Ő írta a Szent Péter esernyőjét. Feleségétől elvált, mert szégyell-

te rossz anyagi körülményeit, majd később, mikor jobb lett a keresete, újra elvette.
• Jókai Mór – A 19. századi magyar irodalom kiemelkedő alakja, neki köszönhetjük 

Az arany embert.
• II. Rákóczi Ferenc – A róla elnevezett szabadságharc vezéralakja és névadója. 
• Kassák Lajos – Író, költő, képzőművész, a magyar avantgárd legismertebb alakja.
• Kaszás Attila – Színész, híres szerepe volt például a Padlásban a Rádiós. 
• Gróf Batthyány Lajos – Az első magyar miniszterelnök, 1849. október 6-án Pesten 

kivégzett vértanú.
• Csontváry Kosztka Tivadar – Festő, legismertebb alkotása a Magányos cédrus. 
• Blaha Lujza – A „nemzet csalogányának” nevezett magyar színésznő.
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• Madách Imre – Az ember tragédiája szerzője.
• Márai Sándor – 20. századi magyar író, ismert regényei A gyertyák csonkig égnek és 

A kassai polgárok.
• Balassi Bálint – Az első ismert, kiemelkedő, magyar nyelven alkotó költő. 
• Agócs Gergely – Érsekújváron született népzenész, népzenekutató. 
• Reisz András – Losoncon született meteorológus, palóc tájszólása tette különösen 

ismertté.
• Feszty Árpád – Festőművész, legismertebb műve A magyarok bejövetele című kör-

kép.
• Csák Máté – A középkori Magyarország legnagyobb „kiskirálya”, birtokának központ-

ja Trencsén volt; róla kapta a nevét Mátyusföld.
• Thököly Imre – 1657-ben Késmárkon született magyar főnemes, kuruc hadvezér, 

Zrínyi Ilona férje. 
• Dessewffy Arisztid – Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc honvéd táborno-

ka, az aradi vértanúk egyike.
• Mednyánszky László – 1852 és 1919 között élt festőművész és grafikus, híresek a fi-

gurális képei (pl. csavargóképek).
• Vámbéry Ármin – Nyelvész, etnográfus, Ázsia-utazó, a Magyar Tudományos Aka-

démia tagja. 
• Tompa Mihály – 19. századi költő, a népi-nemzeti irányzat képviselője. Két legismer-

tebb verse A madár, fiaihoz és A gólyához című költemény.
• Dohnányi Ernő – Zeneszerző, karmester, zongoraművész, a Zeneakadémia első vi-

lághírűvé vált növendéke.

Felvidéki várak, kastélyok 

Ajánlott tagozat: felső

Felvidék területén több mint 300 vár, várkastély és kastély található. Köznemesi kúriát 
csaknem minden faluban lehet találni. 

A tanulók csoportonként húzzanak egy vár vagy kastély nevét tartalmazó cédulát. Cél, 
hogy a várat vagy kastélyt az általuk választott módon megjelenítsék, és pár mondatban 
a történetét, híres lakóit, tulajdonosait is bemutassák.

Várak és kastélyok: Árva vára; Késmárk vára; szepesi vár; Trencsén vára; homonnai 
kastély; selmecbányai Leányvár; nyitrai vár; füleki Csáky-kastély; gidrafai Pálffy-kastély; 
zselízi Esterházy-kastély.

Megjelenítési formák: nagyméretű színes rajz; digitális plakát; ppt; nagyméretű fest-
mény; mozaikkép; legó; gyurmamakett; papírmakett; makett használati tárgyakból; 
makett természetes anyagokból.

„Istennel a hazáért és a szabadságért!” 

Ajánlott tagozat: alsó, felső

II. Rákóczi Ferenc a felvidéki Borsiban született 1676-ban, és bár a törökországi Rodostón 
(ma Tekir Dag) hunyt el 1735-ben, hamvait hazavitték Kassára, ahol 1906-ban a Szent 
Erzsébet-székesegyházban helyezték végső nyugalomra. A hamvak hazaszállításakor 24 
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ládába csomagolva a rodostói ház ebédlőjének berendezése is Kassára érkezett. Ezt kiállí-
tandó a kassai vár egyik legrégebbről fennmaradt részén, a Hóhérbástya udvarán 1942-től 
megépítették annak a háznak az utánzatát, ahol a fejedelem 1720 és 1735 között szám-
űzetésben élt, majd meghalt. Az eredeti, Rodostóban található ház kivitelezésében a fe-
jedelem saját kezűleg is részt vett. A kétemeletes épület ma Rákóczi-emlékhely, melyet 
1991-ben nyitottak meg a nagyközönség előtt. 

A tanulók csoportmunkában készítsenek egy olyan társasjátékot, amely a Rákóczi-sza-
badságharc idején játszódik. A bábuk/játékosok kuruc hadnagyok. A társasjáték jelenítse 
meg a szabadságharc legfontosabb eseményeit, mint például Rákóczi erdélyi fejedelemmé 
választását, a szécsényi, sárospataki és ónodi országgyűlést és a szatmári békét. Legye-
nek a haladást segítő vagy hátráltató kiemelt mezők, amelyek a katonai élettel kapcsola-
tosak, például: 

• A lovak elfáradtak, pihenniük kell, egy körből kimaradsz.
• Sikerült fogságba ejtenetek egy labanc csapatot, lépj előre 6-ot!
• Pestisjárvány tizedeli a környékbeli falvakat, ezért gyorsan továbbhaladtok. A követ-

kező körben dobott szám kétszeresével haladj tovább!
• Megérkezett a zsold és az élelmiszer-ellátmány, az este sokáig mulattak a katonáid, 

a következő körben csak egyet léphetsz előre.

Ha elkészültek a társasjátékok, próbálják ki a csoportok, majd a többiek játékaival is 
játsszanak oly módon, hogy egy csoporttag marad játékvezetőként az asztalnál, a többiek 
pedig egy asztallal mindig továbbhaladnak.

Fogyasszon sajtot Felvidéken!

Ajánlott tagozat: felső

Északon van Késmárk városa, melynek neve a német „Käsemarkt” (’sajtvásár’) kife-
jezésből ered. A központjában áll egy impozáns vár, mely leghíresebb tulajdonosára 
emlékezve Thököly Imre nevét viseli. Tűzvész és háborúk is megtépázták a falait, de 
még mindig csodálatra méltó. A késmárkiak a közeli Lőcse város lakóival évszázado-
kon keresztül vetélkedtek a Szepesség központja címért. Hain Gáspár krónikája szerint 
1531-ben a lőszerből kifogyott leleményes késmárkiak sajtból és túróból gyúrt golyókkal 
lőttek a lőcseiekre. A krónikának nincsen valóságalapja, de a sajt ma is a város egyik 
jelképe, sőt egész Szlovákiában nagy hagyománya van a sajtkészítésnek. Gondoljunk 
csak a kézzel készített, szálas textúrájú ostorsajtra, a füstös ízvilágú parenyicára, a le-
gelők fehéraranyának is nevezett juhtúróra (brindzára) vagy a friss juhtejből készült 
édes sajtra, az ostyepkára. 

A tanulókkal a pedagógus ismerteti a kerettörténetet: Egy nagy sajtgyár marketingigaz-
gatói vagytok. Ti rendezitek a legújabb reklámfilmet, amelynek rövidnek, csattanósnak, 
humorosnak és informatívnak kell lennie. Okostelefonjaitok és bármely ingyenes vágó-
program segítségével forgassatok filmet kis csoportokban, melyben a finomabbnál fino-
mabb felvidéki sajtok játsszák a főszerepet! 

A feladat végén a tanulók tekintsék meg egymás munkáit.
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A csitári hegyek alatt 

Ajánlott tagozat: felső

Zoboralja a Zobor-hegyről kapta a nevét. Ma a legészakibb magyar nyelvterület a Kár-
pát-medencében, ahol 13 magyar ajkú falu őrzi identitását. Elszigeteltségükben hűen 
megőrizték a magyar népviseletet, szokásrendszert, a hagyományos népi építészetet és 
népzenét. Kodály Zoltán több alkalommal is ellátogatott Zoboraljára, ahol összesen 947 
népdalt jegyzett le. Ezek közül az egyik leghíresebb az „A csitári hegyek alatt” című ma-
gyar népdal, melyet 1914-ben gyűjtött Alsócsitárban.

A tanulók hallgassák meg ezt az éneket eredeti formájában, majd a nagy sikerű kali-
forniai hardcore-punk zenekar, az Ignite feldolgozásában. A pedagógus ezután cédulákra 
különböző zenei stílusokat ír fel: pop, sanzon, jazz, rap, blues, reggae, rock, táncdal, és 
a cédulákat egy kalapba teszi. Ha a tanulók nem ismerik valamelyik zenei stílust, a peda-
gógus keressen hozzá mintának videót vagy hanganyagot. A tanulókat csoportokra osztja, 
és minden csoport húz egy cédulát. A feladatuk az, hogy a kisorsolt zenei stílusban előad-
ják az „A csitári hegyek alatt” kezdetű népdalt. 

Kézzel gyúrt hegyek-völgyek 

Ajánlott tagozat: alsó, felső

A Tátra a Kárpátok legmagasabb hegyvonulata Szlovákia északi és Lengyelország déli határán, 
keleti részét a Magas-Tátra alkotja. Bár földrajzilag nem tartozik hozzá, elnevezése miatt gyak-
ran az Alacsony-Tátrát is beleértik a Tátra fogalmába. A két hegységcsoportot a Vág völgye vá-
lasztja el egymástól. A Tátra különlegessége, hogy ez a világ legalacsonyabb magashegysége.

A tanulók alkossák meg a Tátra domborzati makettjét. Első lépésként készítsenek só-
gyurmát, mely 2 egység (pl. bögre) finomliszt, 1 egység apró szemcséjű só és 3/4 egység 
csapvíz elegye. A feladatuk kis csoportokban megalkotni a Tátra csúcsait, völgyeit és 
domborulatait kis zászlókkal jelölve rajta a csúcsokat. Ehhez térképeket is használhatnak, 
valamint a világháló segítségével is felmérhetik a távolságokat, arányokat.

Pozsony nevezetességei 

Ajánlott tagozat: felső

Pozsony Szlovákia fővárosa, de egykor magyar főváros volt. Történeti jelentőségét 
mutatja, hogy az ország középső részének, így a korábbi koronázóvárosnak, Székesfe-
hérvárnak török kézre kerülése után ez a város lett a magyar királykoronázások hely-
színe. 1563 és 1830 között 11 magyar királyt és 8 királynét koronáztak meg a pozsonyi 
dómban. Pozsony számos turisztikai nevezetességgel büszkélkedhet. 

A pedagógus nyomtasson ki színesben képeket Pozsony látnivalóiról. Javasolt nevezetes-
ségek: pozsonyi vár, Szent Márton-dóm (koronázótemplom), Óvárosháza, az Országgyű-
lés egykori épülete, Prímási Palota, Mihály-kapu, Grassalkovich-palota (ma Elnöki Palota), 
az Academia Istropolitana épülete, Kék templom. A tanulók válasszanak (vagy véletlen-
szerűen húzzanak) egyet közülük, majd fessék meg egy A/3-as rajzlapra vízfestékkel vagy 
temperával. A kész képekből kiállítást rendezhetnek az osztályteremben vagy a folyosón.
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3. kép: Pozsonyi óváros, Fő tér (forrás: Shutterstock)

Felvidéki szárnyas oltárok nyomában 

Ajánlott tagozat: alsó, felső

A szárnyas oltár olyan késő középkori oltártípus a templomokban, amelynek középső 
szekrényéhez két vagy több nyitható-csukható szárnyat építettek. Ezeket a behajtható 
oldalszárnyakat faragott, legtöbbször festett alakokkal díszítették. A legszebb darabok 
a Felvidék falvaiban és városaiban maradtak fenn. Ezek közül is a legjelentősebb alko-
tások a felvidéki, többek között a szepességi gazdag bánya- és kereskedővárosokban 
születtek. Jellemző volt, hogy hétköznapokon ezeket az oltártípusokat zárva tartották, 
hogy annál nagyobb legyen a hatása, amikor az aranyozott, színesen festett szárnyak 
a hívők előtt megnyíltak az ünnepeken, s feltárultak az oltárszekrények festett, aranyo-
zott szobrai, faragásai.

Készítsenek a tanulók szárnyas oltárokat. A pedagógus mutasson néhány szárnyasoltárt 
a tanulóknak, magyarázza el felépítésüket, ismertesse jellegzetességeiket. Ezután a részt-
vevők kartondobozokból vágjanak ki egy jellegzetes formát, ami alkalmas lesz a díszítés-
re. Kisebb csoportokban dolgozzanak, hogy többen is odaférjenek a papírhoz. A csoportok 
osszák fel egymás között az oltár részeit, és az eredeti középkori stílushoz hasonlóan 
díszítsék ki a kartonjukat. A diákok kiválaszthatják a számukra legérdekesebb szenteket 
vagy bibliai jeleneteket, amelyeket felfestenek a kartondoboz elemeire. A végén az osz-
tályteremben vagy a folyosón kiállítást rendezhetnek a különleges papír oltárképekből.
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Kárpátalja

Kárpátalja Ukrajna legkisebb megyéje, területe mindössze 12 777 km2. A térség az or-
szág délnyugati sarkában található, Magyarországgal, Szlovákiával, Romániával és egy 
kis szakaszon Lengyelországgal határos. Területének mindössze egyötöde alföld, a többi 
részét hegyvidéki terület, az Északkeleti-Kárpátok alkotja. 

Kárpátalja teljes népessége a legutóbbi, 2001-es népszámlálási adatok szerint kere-
kítve 1 250 000 fő volt, ebből 151 500-an vallották magukat magyar nemzetiségűnek, 
158 700-an pedig magyar anyanyelvűnek. A magyarok számaránya az elmúlt két év-
tizedben jelentősen csökkent: a SUMMA 2017 átfogó felmérése alapján 2017-ben már 
csak 125–135 000 fő között lehetett. 

Bár a Kárpátalja terminus csak a 20. században született, országunk történelme el-
választhatatlan e vidéktől. A terület a magyar államalapítást követő ezer esztendőn 
át a történelmi Magyarország északkeleti régióját képezte, természetes határvonalát 
a Kárpátok keleti láncolata adta. 

Árpád honfoglaló népének jelentős része 895–896-ban a Vereckei-hágón keresztül lé-
pett a Kárpát-medence területére. A feltárt régészeti leletek bizonyítják, hogy a magya-
rok a 9. század végétől meg is telepedtek ezen a vidéken. Később itt törtek be a tatárok 
is, és porig égették a vidék valamennyi települését, a lakosságot pedig legyilkolták vagy 
rabságba vetették. A tatárjárás után megindult az újjáépítés és benépesítés, valamint 
a védelmi rendszer kiépítése. 

Kárpátalja történelmének legdicsőbb korszaka az 1703–1711 közötti Rákóczi-szabad-
ságharc idejére esik, mely ezen a vidéken bontakozott ki. Az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc során ezen a területen is folytak harcok. 
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A 19. század végén a millenniumi rendezvények kapcsán előtérbe került a vidék. Ek-
kor emelték a Vereckei-hágón az első emlékművet, amely azonban ma már nem látható.  
(A napjainkban ott lévő emlékművet a fejezet utolsó feladata mutatja be részletesebben.) 

Az első világháború után Kárpátalja döntő részét Csehszlovákiához csatolták, Márama-
ros egy része pedig Romániához került. Az 1938. november 2-án megszületett első bé-
csi döntés értelmében Kárpátalja magyarlakta déli része visszakerült Magyarországhoz, 
majd 1939 márciusában a magyar hadsereg egész Kárpátalját birtokba vette. A régiót 
1944. október 29-én foglalták el a szovjet csapatok. Még ebben az évben elkezdték 
munkatáborokba hurcolni a vidék magyarságát, összesen mintegy 30-40 000 magyart 
vittek el. A Szovjetunió 1991-es szétesése óta Kárpátalja az önálló Ukrajna részét képezi.

Az itt élők a 20. században anélkül, hogy szülőföldjüket elhagyták volna, a határvál-
tozások miatt öt különböző állam polgárai voltak: kezdetben az Osztrák–Magyar Monar-
chia, a trianoni békediktátum következtében Csehszlovákia, a második világháború alatt 
Magyarország, majd a Szovjetunió, jelenleg pedig Ukrajna állampolgárai. 

Kárpátalja délnyugati részén helyezkedik el a Beregvidék (Beregszász és környéke), 
az egykori Bereg vármegye szíve. Ezen a máig magyar többségű területen alig találni 
olyan települést, ahol nem a magyar nyelvű lakosság lenne többségben. Beregszász 
24 000 fős lakosságának is csaknem a fele magyar nemzetiségű. A város a mai napig 
a magyar közösség szellemi és kulturális központja, itt működik a II. Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Magyar Főiskola, van magyar nyelvű színház, rádióadó és tévécsatorna. 

Ungvár az egykori Ung vármegye központja, Kárpátalja legnagyobb városa és egyben 
megyeszékhelye. A körülbelül 115 000 lakosú városban a magyarok számaránya 10% 
alatt van. Csontváry Kosztka Tivadar Ungváron járt gimnáziumba, telenként a fagyott 
Ung folyó jegén korcsolyázott. A volt iskolája előtt ma egy korcsolyázó Csontváry-mi-
niszobor emlékeztet a festőre.

Munkács és környéke Beregszászhoz hasonlóan a történelmi Magyarország egykori 
Bereg vármegyéjéhez tartozott, lakosainak száma meghaladja a 80 000 főt. Az ezred-
forduló táján a lakosság 10%-a vallotta magát magyarnak, ez a szám a kivándorlás miatt 
mára visszaesett. A város a Rákóczi-szabadságharc jelentős helyszíne volt. A Cirill és 
Metód téren állt a sóvámház, melyben Munkácsy Mihály született 1844-ben Lieb Mihály 
néven. A munkácsi vár a magyar történelem ikonikus helye, szinte az összes jelentős 
király, erdélyi fejedelem megfordult itt. Idemenekítették 1805-ben a napóleoni háborúk 
elől a Szent Koronát, és a legmagasabb torony felső részében tárolták három hónapig. 
A felső vár első szintjén található a Kazinczy-emlékszoba, ahol nyelvújítónk egy évet 
raboskodott. 1685–1688 között Zrínyi Ilona védte az osztrákok ellen a várat. 

Kárpátalja sok szállal kötődik a magyar kultúrához. Ugyanakkor amellett, hogy lép-
ten-nyomon a közös múlt emlékeibe botlik az utazó, Kárpátalján eleven, a hagyományait 
őrző, egyben modern magyar kultúrát találunk, melynek megőrzése közös feladatunk.
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Ajánlott tevékenységek

Ki a Tisza vizét issza… 

Ajánlott tagozat: alsó, felső

„Ki a Tisza vizét issza, vágyik annak szíve vissza” – hangzik a népdal. Jókai Mór „a legma-
gyarabb folyónak” nevezte a Tiszát, hiszen a több országot átszelő Dunához képest e folyó 
a történelmi Magyarországhoz tartozó Máramarosi-havasokban eredt, és még az orszá-
gon belül, Titelnél (ma Szerbia) ömlött a Dunába. Ma a folyó forrásvidéke Ukrajnához 
tartozik. A Fekete-Tisza 1240 méter magasságban, a Fagyalos rengetegében ered, majd 
53  kilométer után egyesül a Fehér-Tiszával, innentől Szőke-Tiszának nevezzük a folyót.

A tanulók pedagógus segítségével (az ő előrajza alapján) közösen rajzolják fel szabadté-
ren nagy méretben a Tisza vonalát. A megjelenítés lehet aszfaltrajz betonfelületen, vagy 
bottal a földbe is belekarcolhatják. A folyó vonalán merőleges vonallal jelöljék az ország-
határokat, kövekkel pedig a nagyobb folyó menti városokat. Ha elkészültek, „végighajóz-
hatják” a Tiszát. Ne felejtsenek el az országhatárokon „okmányellenőrzésre” megállni.

Gerillaszobrot a suliba!

Ajánlott tagozat: alsó, felső

4. kép: Kolodko Mihály: Breki miniszobra (forrás: Shutterstock)
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Kolodko Mihály (Mihail Kolodko) 1978-ban született Kárpátalja legnagyobb városában, 
Ungváron. Az anyai ágon magyar származású szobrász 2002-ben szerzett diplomát a Lem-
bergi Művészeti Akadémia szobrász szakán. Első miniszobrai Ungvár utcáin jelentek meg, 
mára legalább három tucat színesíti a várost. A művész 2017-ben családjával áttelepült 
Magyarországra, és itt is megjelentek miniatűr alkotásai. Ma már Budapest mellett Vácon, 
Egerben és Veszprémben is megtalálhatók a művei. A miniszobrok túlnyomó része gerilla-
szoborként kerül a közterületre, vagyis hivatalos megrendelés és engedély nélkül helyezi 
ki őket az alkotó, és elmarad az ünnepélyes átadás is.  

Ha van rá lehetőség, a tanulók keressenek fel egy Kolodko-szobrot, vagy tegyenek Bu-
dapesten egy belvárosi sétát minél több alkotás érintésével. Ha ez nem oldható meg, 
az interneten nézzék meg a budapesti és ungvári szobrokat. Hány azonos szobrot találtak 
a két városban? Van-e valamilyen közös bennük a kihelyezés helyszínét illetően is?

A tanulók készítsenek só-liszt gyurmából miniszobrokat. A szobrok hordozzanak valami-
lyen többlettartalmat: Kolodko például a Muppet Show-ból ismert Breki figurát első ízben 
a kárpátaljai Perecsenyben helyezte el a helyi békafogyasztás hagyományára utalva, de 
Budapestre is került egy példány a Szabadság térre, ahonnan az egykori Magyar Televízió 
sugározta a műsort. A tanulók miniszobrai vagy iskolai helyszínekhez, termekhez, sze-
mélyekhez kötődő tárgyak legyenek, vagy ha nemzeti ünnep közeleg, akkor formázza-
nak meg ahhoz kapcsolódó tárgyakat. Az első esetben szobortéma lehet akár a kedvenc 
piskótakocka az ebédlőben, vagy a mindig ott maradó fél pár zokni a tornaöltözőben is. 
Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra utalhat például egy „kockakőből” épült bari-
kád, levert vörös csillag, rádió, a besúgórendszerre utaló telefon vagy fül, úttörőnyakken-
dő, tank, faldarab golyónyomokkal, lyukas zászló stb.

A kiszáradt szobrokat a tanulók ki is festhetik. A kész alkotásokat a pedagógus segítsé-
gével titokban, egyszerre helyezzék ki iskolaszerte, majd figyeljék meg a reakciókat.

Ezt a földet választottam 

Ajánlott tagozat: alsó, felső

Bódi László „Cipő”, a Republic zenekar egykori énekese, zene- és dalszerzője Ungváron 
született 1965. május 3-án. Születésének évfordulója alkalmából 2021-ben avatták 
fel ezen a napon az Ung partján Kolodko Mihály szobrász az előadóművészt ábrázoló 
alkotását.

Alsó tagozaton a Republic zenekar Ezt a földet választottam című számára mozog-
janak vagy táncoljanak a tanulók annak alapján, hogy milyen érzéseket kelt bennük 
a szöveg. Az első kísérlet után csoportosan, felkészülést követően, közös koreográfiát 
is bemutathatnak.

Felső tagozaton a tanulók kapják meg a szöveget kinyomtatva, és csoportokban énekel-
jenek el egy-egy részt. 

A tánc vagy ének után beszéljék meg: Milyen érzéseket keltett bennük a dal? Hogyan 
határoznák meg egy szóval, miről szólt a szöveg? Mennyiben tudtak azonosulni vele? Sze-
rintük ugyanazt jelenti-e Magyarország egy külhoni magyarnak, mint egy anyaországban 
élőnek? Van-e saját közvetlen tapasztalatuk erről?
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Körkép készítése

Ajánlott tagozat: alsó, felső

Munkácsy Mihály Munkácsra 1882-ben látogatott, ahová többek között Jókai Mór is elkí-
sérte. Az írónak nagyon tetszett a környező táj, vejének, Feszty Árpádnak ő tanácsolta 
a körpanorámához a magyarok bejövetelének témáját és a Munkács környéki helyszínt. 
Feszty Árpád és társai Kendereske mellett készítették el a vázlatokat a 120 méter hosz-
szú, 15 méter magas körképhez. A helyszín nem volt közismert, csak 1996-ban azonosí-
totta Popovics Béla munkácsi tanár és helytörténész, miután a körképet látva felismerte 
a Munkács környéki hegyeket. A festés helyszínén 2013-ban állították fel emlékműként 
a körkép kicsinyített, kőbe gravírozott másolatát, ami alapján összehasonlítható a mű 
a valós tájjal is.

A tanulók nézzék meg az interneten a Feszty-körképet és a kendereskei kilátó körpa-
norámáját.

Utána páros munkában készítsenek négy rajzlap hosszúságú körképet bármilyen szí-
nes technikával. Alsó tagozaton szabadon választható a téma, de figyeljenek arra, hogy 
a lapok végei összeilleszthetőek legyenek. Felső tagozaton a tanulók az interneten keres-
senek 360 fokban elforgatható fotókat és videókat magyar tájakról vagy városrészekről. 
Válasszanak ki egyet, és azt próbálják megjeleníteni a körképükön. 

Égi ajándék

Ajánlott tagozat: alsó, felső

A meteorid maximum 10 méter nagyságú repülő test a Naprendszerben, az ennél nagyobb 
méretű test már kisbolygó, más néven aszteroida. Amikor a meteorid belép a bolygó lég-
körébe, akkor felizzik, ezt a fényjelenséget szoktuk meteornak vagy más néven hullócsil-
lagnak hívni. Ha a meteorid eléri a földet, a becsapódó test a meteorit. 

Európa legnagyobb ismert meteoritja Kárpátalján, az egykori Ung vármegye területén 
hullott alá 1866. június 9-én. A meteorit elnevezését a közelben lévő falu miatt knyahinyai 
meteoritnak nevezik. A település 1904-ben a helységnévrendezés során a meteoritra utaló 
Csillagfalva nevet kapta. 

A meteor 1866-ban Liptószentmiklós környékén tűnt fel az égen. Nagyjából 220 kilomé-
tert haladt keletre, mígnem Knyahinya felett felrobbant. A becsapódáskor mintegy 500 ki-
logramm össztömegű lehetett, és a becslések szerint 1200 darabra hullott szét. Károkról, 
sérülésekről nem tudunk. A meteorit legnagyobb darabja majdnem 280 kilogrammot nyo-
mott, és 8 kilométerre Knyahinya falutól találták meg két méter mélyre fúródva a földbe, 
két közel azonos súlyú darabra törve. Egy helyi lakos, Vaszil Krivjanik talált rá, majd az ér-
tékes leletről egy nagybereznai erdész is tudomást szerzett, és két falusi által választott 
ökörért megvásárolta a meteoritot, majd eladta a Bécsi Természettudományi Múzeumnak, 
ahol jelenleg is látható. A Magyar Nemzeti Múzeum is megvásárolt egy 46 kilogrammos 
darabot 760 forintért egy ungvári személytől, de ez a meteoritdarab ma már nem látható, 
mert az 1956-os forradalom során megsemmisült. A mai napig sokan kutatnak meteorit-
darabok után a térségben.

Ungváron a csillagfalvai meteorit megtalálását megörökítő miniszobrot a Shtefanyo Fe-
kete Sas cukrászda előtt találjuk (Kolodko Mihály alkotása). 
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Az alsó tagozatos tanulók nézzék meg az interneten a meteorit képét. Milyennek írnák le 
a színét és a felszínét? Keressenek a természetben olyan kavicsot, ami szerintük hasonlít 
a csillagfalvi meteoritra. Vajon sikerült meteoritra lelni? Elkezdhetnek bizakodni, ha egy 
erős mágnes jelez valamelyik kavics közelében, ugyanis a meteoritok 99,9%-át vonzza 
a mágnes. Fontos, hogy a mágnes egyéb érc- és vastartalmú kőzetet is vonz, ezért ez 
a tulajdonság önmagában nem elegendő a meteorit azonosításához.

Felső tagozaton a tanulók csoportmunkában készítsenek mobiltelefonnal egy rövid, ma-
ximum 1 perces, a csillagfalvi meteorittal kapcsolatos kisfilmet. A történet középpontjá-
ban állhat a becsapódás, a meteorit megtalálása, eladása vagy akár egy újabb darabok 
felkutatására induló mai expedíció is.

A meteor népies neve hullócsillag. Láttak már a tanulók hullócsillagot? Ha igen, mit kell 
csinálni ilyenkor? Minden tanuló írja le egy cetlire név nélkül a kívánságát, hogy hova, 
milyen városba vagy földrajzi helyre szeretne eljutni. A cetliket tegyék ki egy asztalra, és 
nézzék meg, hogy milyen válaszok születtek. Mennyire jellemző, hogy minél messzebb 
szeretnének eljutni, illetve mennyire fontosak számukra a közelükben lévő helyek? Aki 
szeretné, indokolhatja is a kívánságát.

Történetírás

Ajánlott tagozat: felső

Az ukrán–román határ mentén található Nevetlenfalu. A másfél ezer főt meghaladó la-
kosság többsége magyar. A források szerint a település korábbi neve Deákfalva volt, ami 
azonban az idők során a beszédben Gyakfalvára módosult. 

A meglepő Nevetlenfalu nevet a község eredetmondája úgy magyarázza, hogy egyszer, 
amikor egy odavalósi lányt megkérdeztek, hogy honnan származik, szégyellte kimondani 
a falu nevét, ezért inkább azt állította, hogy nincs neve a településnek. Azóta hívják Ne-
vetlenfalunak.

A tanulók nézzék meg a térképen a kárpátaljai települések magyar nevét, válasszanak 
egyet, és írjanak egy a településnevet magyarázó mondát.

Lidércek és boszorkák kísértsenek!

Ajánlott tagozat: felső

Huszt a Tisza és a Nagyág folyók találkozásánál fekvő kistérségi központ. A 28 000 lakosú 
város lakosságának alig 5%-a magyar. A tanulóknak a város neve leginkább Kölcsey Fe-
renc 1831-ben íródott verséből lehet ismerős. 1353-ból való az első írásos emlék a várról, 
melynek jelentős szerepe volt a máramarosi sóbányákhoz vezető út ellenőrzésében, biz-
tosításában. A huszti vár a Rákóczi-szabadságharc egyik központja volt. Stratégiai szerepe 
ezt követően csökkent, végül 1766 nyarán három villámcsapás érte, kigyulladt, és ezután 
már nem építették újjá.

A tanulók hallgassák meg Kölcsey versét, majd emeljék ki az alábbi két sort:
„Szél kele most, mint sír szele kél; s a csarnok elontott
Oszlopi közt lebegő rémalak inte felém.”
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Képzeljék maguk elé a képet. Mit látnak? Csoportmunkában állóképként elevenítsék meg 
a jelenetet. Ha film lenne, milyen stílusú lenne?

Az interneten csoportmunkában keressenek olyan várakat, kastélyokat a Trianon előtti 
Magyarország területéről, amelyek történetéhez „rémalak” (boszorkány, tündér, kísértet 
stb.) kötődik. Válasszanak ki egyet, és osszák meg a többiekkel.

Végül beszéljék meg a teljes vers üzenetét. Mit jelenthet a 21. században a múlt esemé-
nyein való merengés helyett a jövő felé fordulás?

Celebek régen és ma 

Ajánlott tagozat: felső

Beregszászon lépten-nyomon Fedák Sári nevébe botlunk. A Bethlen–Rákóczi-kastélyban 
működő Beregvidéki Múzeumban külön kiállítási anyagot találunk a primadonnáról. A hí-
res művésznő egykori villája ma a Kárpátaljai Református Egyház Püspöki Hivatalának ad 
otthont, de 2000 óta emléktábla tiszteleg egykori lakója előtt. A Kárpátaljai Megyei Ma-
gyar Drámai Színház bejáratával szemben 2018 óta áll Fedák Sári szobra (Kolodko Mihály 
alkotása, ezúttal normál méretben). 2020 októberében pedig megnyitotta kapuit Bereg-
szászon a Fedák Sári Kulturális Központ.

A tanulók csoportmunkában tanulmányozzák Fedák Sári életútját, és gondolják át, mi-
lyen mai magyar hírességgel tudnák párhuzamba állítani az alakját. 

Néhány ötlet a feladathoz:
• A jelenlegi országhatáron túlról érkezett.
• Szülei akarata ellenére választotta a színészi pályát.
• Sztárhoz méltó, fényűző életet él (feltűnő megjelenés, smink, ruházat, nagy jöve-

delem).
• Több nyelven beszél, vagy külföldön is ismert (Fedák Sári hat nyelven beszélt, fellé-

pett Bécsben, Berlinben, Párizsban és Londonban).
• Életének egy szakaszán szakított a színpaddal (Fedák Sári egy vidéki gazdaságot 

próbált irányítani).
• Férfiszerepet is választott nőként (Fedák Sári Kacsóh Pongrác János vitézében Iluska 

szerepe helyett Kukorica Jancsiét kérte, és a jelmezét is maga tervezte).

A csoportok szószólói ismertessék és indokolják választásukat.

Házaspárbaj

Ajánlott tagozat: felső

A tevékenység két, miniszoborként is megörökített, méltán híres történelmi házaspár 
életét villantja fel. A munkácsi várban a bejárat mellett jobbra egy talapzaton kapott 
helyet Zrínyi Ilona és Thököly Imre párosa, míg az ungvári vár egykori urának, Ber-
csényi Miklósnak és második feleségének, Csáky Krisztinának a szoborpárja Magyar-
ország ungvári főkonzulátusának közelében, a Pravoszláv rakpart sétányán tekinthető 
meg. A pedagógus lehetőség szerint nyomtassa vagy vetítse ki a két szoborpár képét 
az osztálynak.
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A tanulók közül négyen személyesítsék meg Thököly Imrét, Zrínyi Ilonát, Bercsényi Mik-
lóst és Csáky Krisztinát. Minden tanuló kap egy segítőt a kutatómunkához. Az interneten 
nézzenek utána a választott történelmi személyiség életútjának, keressenek a nevéhez 
kapcsolódó eseményeket, helyszíneket. A talált adatok alapján írjanak a személyhez kap-
csolódó öt kijelentést, amelyek között legyen hamis állítás is. Ha készen vannak, az osz-
tály többi részének olvassák fel egyes szám első személyben az állításokat, az osztály 
tagjai pedig a füzetükbe írják le tippjeiket, hogy igaz vagy hamis (I/H) állítást hallottak-e.

Például: 
• Thököly Imre: „21 évesen kuruc hadvezér voltam” (I); „Mostohafiam, II. Rákóczi Fe-

renc 1703-ban kitört szabadságharcában vezető szerepet vállaltam” (H).
• Zrínyi Ilona: „Én vagyok II. Rákóczi Ferenc édesanyja” (I); „Éveken át hősiesen véd-

tem Munkácsot a Habsburg-csapatok ellen” (I).
• Bercsényi Miklós: „II. Rákóczi Ferenc hűséges barátja és a kuruc szabadságharc máso-

dik számú vezetője voltam” (I); „Nevemet Budapesten utca és középiskola is őrzi” (I).
• Csáky Krisztina: „Kastéllyá alakíttattam az ungvári várunkat” (I); „Miklós a harmadik 

férjem, és jóval idősebb vagyok nála” (I).

Az értékelés során a tanulók törekedjenek rá, hogy a megoldásokat bővebben is fejtsék ki.
Amíg a nyolc tanuló felkészül, addig az osztály két csoportban készítse el kartonpapír, 

ragasztó és festék segítségével a híres házaspárok otthonának – a munkácsi és az ung-
vári várnak – a makettjét. A sikeres közös munkához először határozzák meg a makett 
méretarányát, és osszák fel egymás között a feladatot. Az elkészült műveket helyezzék 
a megfelelő házaspár képéhez.

Az összetartozás szobra

Ajánlott tagozat: felső

A ma látható vereckei honfoglalási emlékmű a Magyarok Világszövetsége 1995-ös kezde-
ményezésére épülhetett meg. A 7 méter magas, 7 méter széles szobor Matl Péter munká-
csi szobrászművész alkotása. Az alkotás szimbolikája sokrétű: egy életfát jelképez, ahol 
a központi kehelyből a hét törzset szimbolizáló virágok nőnek ki. Középen egy oltárkő 
található, mely a vérszerződés kelyhe, egyben a nemzet születésének helye. Az emlékmű 
felülnézetből egy turulmadarat formáz.

A tanulók a honfoglalási emlékmű megismerése után képzeljék el, hogy híres művészek, 
és felkérést kapnak egy emlékmű elkészítésére, amelynek a magyarországi és a Kárpát-
alján élő magyar fiatalok összetartozását kell megjelenítenie. Egyéni munkában vázolják 
fel, hogyan, milyen szimbólum(ok) segítségével fejeznék ki a kapcsolatot. Ezután cso-
portmunkában válasszák ki a leginkább megvalósításra érdemes vázlatot, és dolgozzák 
ki részletesen, akár új elemekkel bővítve. Határozzák meg a méretét, alapanyagát, és 
hogy hova, milyen környezetbe helyeznék el az alkotást. Amikor elkészültek, mutassák be 
műveiket a többieknek, és beszéljék meg, hányféleképpen tudták megjeleníteni ugyanazt 
a mondanivalót.
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5. kép: Vereckei honfoglalási emlékmű (forrás: Shutterstock)
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Erdély

Az Erdély elnevezés a Géza fejedelem által 1075-ben kibocsátott adománylevélben lelhe-
tő fel először. Az adományozott területet „Erdőn túlinak” vagy „Erdőelvének” nevezték. 
A magyar névből ered a terület latin (Transsylvania) és román (Ardeal) elnevezése, míg 
az erdélyi szászok később saját nevet (Siebenbürgen – mely feltehetően a 12. század ele-
jén emelt hét szász várra utal) kezdtek el használni.

Az erdélyi területek a honfoglalás időszakától a magyar államhoz tartoztak. Az ország 
három részre szakadását követően (1526) jött létre az Erdélyi Fejedelemség, amely 
részlegesen önálló államként működhetett, s Bethlen Gábor fejedelemsége (1613–1629) 
idején élte aranykorát. A török kiűzését követően Erdély a Habsburg Birodalom részévé 
vált, de nem egyesülhetett a Magyar Királysággal. Az 1848-as forradalomnak köszön-
hetően valósulhatott meg Erdély és Magyarország uniója, majd az 1867-es kiegyezést 
követően tartozott – az Osztrák–Magyar Monarchia részeként – ismét Magyarországhoz. 
A trianoni békediktátum értelmében 1920-ban Romániához került ez a terület. Az el-
csatolt országrész önmagában nagyobb, mint amekkora a teljes trianoni Magyarország. 
Az 1910-es népszámlálás szerint a terület lakosságának közel harmada (1,66 millió fő) 
volt magyar anyanyelvű. 1940-ben Észak-Erdély a második bécsi döntés értelmében 
visszakerült Magyarországhoz, a második világháborút követően azonban Románia visz-
szakapta Erdély teljes területét. 1945 után a kommunista diktatúra idején felerősödött 
a kisebbség-, ezen belül a magyarellenesség, amely a hírhedt Ceauşescu-diktatúra alatt 
még inkább fokozódott, megnehezítve a magyarok nyelvhasználatát, a magyar ajkú kö-
zösség összetartásának lehetőségét. A magyarországi rendszerváltoztatást, valamint 
az uniós tagságot követően a jelentős anyaországi támogatásnak köszönhetően napja-
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inkban az erdélyi magyarok helyzete normalizálódni látszik. Jelenleg közel 7,5 millió fő él 
a több mint 100 000 km2 területű Erdélyben, ebből megközelítőleg 1,5 milliónyi a magyar 
közösség létszáma.

Erdély földrajzilag több tájegységből áll: a Partiumból (Máramaros, Szilágyság, Szat-
már, Bihar, Érmellék), a Bánságból és az ún. belső-erdélyi részekből (Székelyföld, Me-
zőség, Kalotaszeg). Ma a Magyarországtól elcsatolt területeket nevezzük Erdélynek, de 
a történeti Erdély – illetve később az azt és a Partiumot magában foglaló Erdélyi Fe-
jedelemség – kisebb részen helyezkedett el. Erdély természeti kincsei (pl. Gyimesek, 
Hargita, Szent Anna-tó, Gyilkos-tó stb.) rendkívül sokszínűek, de e vidék kulturális és 
történelmi öröksége is meghatározó. Sok olyan jelentős közéleti személyiség, művész 
és tudós született Erdélyben, akinek az életműve az összmagyar kulturális kincset 
gyarapítja: Hunyadi Mátyás, Bethlen Gábor, Kölcsey Ferenc, Bolyai Farkas és Bolyai 
János, Ady Endre, Tamási Áron, Sütő András, Kányádi Sándor – csak néhány név a ki-
emelendők közül.

Erdély sajátos és sokrétű történelme az etnikumok és a vallások helyi sokszínű-
ségének is köszönhető. A magyarok mellett románok, németek (erdélyi szászok), 
romák, ukránok, zsidók lakják. Vallásukat tekintve a magyar ajkú lakosság között 
római katolikusok, reformátusok, unitáriusok és evangélikusok egyaránt megtalálha-
tók. Sajátos szórványként – a magyar anyanyelvüket és katolikus vallásukat megtart-
va – élnek a csángók az Erdélyen túli területeken, Moldvában. A főként székely erede-
tű gyimesi csángók és az egyedi nyelvjárású, rendkívül gazdag néphagyományokkal 
rendelkező moldvai csángók a 21. században is igyekeznek megőrizni anyanyelvüket, 
archaikus szokásaikat.

Erdély történeti hagyományai, szellemi értékei szerves részét képezik a magyarság kul-
turális örökségének, ezért ismeretük elengedhetetlen a magyar történelem, kultúrtörté-
net fejezeteinek feltárása során.

Ajánlott tevékenységek

A Maros és az Olt folyók eredetének legendája

Ajánlott tagozat: alsó, felső

Meséljük el a tanulóknak a legendát! Az alsós tanulók rajzolják le a történet számukra leg-
fontosabb vagy legszebb jelenetét. Ezután tanári segítséggel közösen tájolják és jelöljék 
be a térképen a két folyó forrását, útvonalát. Mondjuk el nekik, hogy a Maros folyó erdélyi 
hossza 701, az Olté 300 kilométer! 

Osszuk a gyerekeket két csoportba! Az egyik csoport lesz a Maros, a másik az Olt folyó. 
A tanulók alkossanak élő láncot, figyelembe véve a folyók hosszát, majd kezdjenek el mo-
zogni, hullámzani úgy, ahogy a legendából megismerték.

A felső tagozatos tanulók olvassák el Orbán Balázs Székelyföld leírása című művé-
ből az archaikus szövegű eredetmondát is (Tarkő. Székely monda. http://mek.oszk.
hu/04800/04804/html/95.html). Jegyzeteljék ki a régies szavakat, majd interneten keres-
sék meg ma használatos szinonimáikat. 

http://mek.oszk.hu/04800/04804/html/95.html
http://mek.oszk.hu/04800/04804/html/95.html
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Térképen keressék meg a következő helységeket: Maros mente: Marosvásárhely, 
Nagyenyed, Gyulafehérvár, Déva, Arad; az Olt mente: Csíkszereda, Tusnádfürdő, 
Sepsiszentgyörgy, Fogaras, Vöröstorony. Írjuk fel a fent felsorolt tíz helységnevet 
egy-egy papírlapra, a papírlapok másik oldalára pedig a megfelelő folyó kezdőbetűjét 
a könnyebb ellenőrzés érdekében, majd keverjük össze a lapokat! Ezután mutassuk 
meg, hogyan tudnak a tanulók a karjukkal a fejük felett „O” betűt formálni az Olt 
folyót jelképezve, karjukat a törzsük mellett kissé távolabb tartva pedig „M” betűt, 
a Marost jelképezve! Osszuk párba a gyerekeket! A páros egyik tagja egyenként fel-
mutatja társának a helységneves papírokat, aki a helységnévnek megfelelően „O” 
vagy „M” betűt formál a karjával. Az a tanuló nyer, akinek több találata volt. Lehet 
osztályversenyt is rendezni piramisszerűen, azaz minden következő körben a nyerte-
sek játszanak egymással.

Erdélyi furulya és ütőgardon

Ajánlott tagozat: alsó, felső

Erdély, Gyimes és a moldvai csángók népzenéjének egyaránt jellemző hangszerei a ki-
sebb méretű kőris-, bodza- vagy gyümölcsfából készült furulyák, melyeket karcolt vagy 
késsel faragott motívumokkal díszítenek. Vékony, élesen süvítő hangjuk miatt a mold-
vai csángók sültünek/szültünek is nevezik őket. 

Az ütőgardon (gardon, gardony, ütősgardony, tekenyőgardon, csipi-s-üti, dob) csel-
lóra emlékeztető, népi húros ritmushangszer, amelyet ütővel és „csipkedéssel”, penge-
téssel szólaltatnak meg. Ma már csak a csíki székelyek (Csíkszentdomokos) és a gyi-
mesi csángók használják.

A tanulók felvételről ismerkedjenek meg a két jellegzetes hangszerrel, hallgassanak 
meg zenei részleteket. Válasszanak ki egy kedvenc dallamot. Osszuk az osztályt két 
csoportra: a furulyásokra és az ütőgardonosokra! A tanulók gyakorolják be a furulya 
és az ütőgardon hangját úgy, hogy változtatni is tudjanak az erősségén. A pedagógus 
megadja a kiválasztott dallamot, és mint karmester kéri a tanulókat, hogy egyenként 
folytassák. Mindenki bemutatja saját furulya-, illetve ütőgardonhangját. Ezután a pe-
dagógus karmesterként egyenként beinti a tanulókat. Az elején mindenki együtt, de 
halkan „zenéli” a kiválasztott dallamot, majd felhangosodnak, végül lehalkulnak, és 
a pedagógus irányításával egyenként elhallgatnak.

Egy kincs Erdélyből

Ajánlott tagozat: alsó, felső

Erdélyben már a rómaiak is foglalkoztak sókitermeléssel. Az ásványkincs évszázados je-
lentőségét mutatja, hogy Székelyföld egyik tájegysége – a Sóvidék – a sóról kapta a ne-
vét. A terület egyik legismertebb települése Parajd, ahol a 18. században kezdődött a föld 
alatti sóbányászat. Emellett az 1960-as évektől a légúti betegségben szenvedők gyógyke-
zelésen vehetnek részt a 120 méteres mélységben fekvő kamrarendszerben. A Sóvidéken 
kívül több helyen is bányásznak sót, például Désaknán, mely ennek köszönhetően már  
II. András idejében királyi város volt. A mai napig termelik a désaknai bányából a sót, 
részben a magyarországi keresletet is kielégítve.
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6. kép: A parajdi sóbánya bejárata (forrás: Shutterstock)

„A só” című mese Benedek Elek gyűjtéséből minden bizonnyal az egyik legismertebb ma-
gyar népmese. A tanulók olvassák el a népmesét, majd dramatikus játék formájában 
játsszák el. Ezután beszéljék meg, miért fontos a só.

A nagyobbak végezzenek el egy kisebb piackutatást, hogy a magyarországi élelmiszer-
üzletekben található só honnan származik. Számítsák ki, hogy az Erdélyből importált só 
hány százalékát teszi ki a sófelhozatalnak, és hogy hány kilométert utazik az erdélyi só-
bányából lakóhelyükig. Hívják fel rá szüleik figyelmét, hogy azt a terméket válasszák, 
amelynek szállítása a leggazdaságosabb.

Te is lehetsz Brassó várkapitánya

Ajánlott tagozat: alsó, felső

A középkori Brassó várfalrendszere – mely a 17. század közepére épült fel – ma is áll, és 
megállja a helyét: nyolc bástyájával (Cserzővargák, Kötélverők, Kovácsok, Ötvösök, Szíj-
gyártók, Szövetkészítők, Takácsok bástyája, Graft-bástya); hét kapujával (Árvaház utcai, 
Cenk alatti, Fekete utcai, Kapu utcai, Katalin-, Kolostor utcai, Lópiaci kapu); négy külső 
őrtornyával (Fehér, Fekete torony, Késesek és Csizmadiák tornya), legtöbb részén meg-
duplázott vagy akár hármas-négyes várfalaival különleges építészeti emlék.

A 3200 méter hosszúságú várfalrendszer szabálytalan alakú, a Cenk és a Warthe-domb 
természetes vonalát követi.

A 15. század végén a város védelmét a kapuknál ötven, a bástyáknál tíz, a tornyoknál 
hat felfegyverzett védő látta el, a falakon pedig ostrom idején puskás és fejszés őrök 
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álltak. Később a céhek biztosították a védelmet. Szervezettségük bizonyítéka, hogy a bás-
tyákat a céhekről nevezték el. Ezenkívül a Fekete templombeli ülésrendet a város védelmi 
szempontjai határozták meg: a céhbeli férfiak a kijárathoz közeli padsorokban foglaltak 
helyet, hogy veszély esetén a lehető leghamarabb eljuthassanak bástyájukba. 

Interneten található térkép alapján rajzolják le a tanulók a 17. századbeli brassói vár-
falrendszert bástyáival, tornyaival, kapuival. Készítsék el a térkép léptékét. Számolják ki 
a bástyák, őrtornyok közti távolságot méterben és lépésben. Képzeljék el, hogy tényleges 
veszély fenyegeti a várost. Állítsanak annyi őrt a várfalakra, hogy mindig (nappal és éjjel) 
lássák egymást, valamint belássák a várfal rájuk bízott részét, hogy még véletlenül se 
tudjon az ellenség kémje beosonni. 

Számítsák ki, hogy a 15. század végén összesen hány felfegyverzett védőre volt szük-
sége a városnak. 

A tornyok, bástyák elnevezése után a tanulók döntsék el, hogy mely céhhez szeretnének 
tartozni, majd nézzenek utána, hogy a Fekete templomban hol ülnének, valamint veszély 
esetén mennyi idő alatt jutnának el templombeli helyüktől az őrhelyükig. Térkép alapján 
toronyiránt mérjék meg a távolságot. Ezután a valóságban is mérjék ki, és fussák le úgy, 
hogy mérik az időt.

Tordai országgyűlés – 1568: vallásszabadság és egyenjogúság

Ajánlott tagozat: alsó, felső

Miközben Európa nyugati részén dúlnak a vallásháborúk, addig Erdélyben 1568-ban János 
Zsigmond, az egyetlen unitárius fejedelem uralkodása idején, a tordai országgyűlésen 
kimondják a katolikus, az evangélikus, a református és az unitárius vallás szabadságát és 
egyenjogúságát. Ezenkívül annak ellenére, hogy az ortodox vallás csak megtűrtnek szá-
mított, a román nemzetiségűek is szabadon gyakorolhatták hitüket. 

A tanulók alkossanak öt csoportot. Minden csoport kapja meg az alábbi fogalma-
kat: magyar megyék, Szászföld, Székelyföld, szász, magyar, székely, német, román, 
evangélikus, református, katolikus, ortodox. Szükség esetén a fogalmakat többször 
is használva helyezzék el őket saját Venn-diagramjukban, melynek halmazai: terület, 
nemzetiség, felekezet, nyelv. Miután készen vannak, egyeztessék a halmazokba való 
besorolást. 

Döntsék el, hogy melyik csoport lesz a módszer időtartama alatt katolikus, református, 
evangélikus, unitárius, ortodox, és egy előkészületi idő után mutassák be az adott vallás 
jellemzőit.

Áldás a bejövőre, béke a kimenőre

Ajánlott tagozat: alsó, felső

Erdély hét csodájának egyikeként tartják számon a székelykapukat. A legrégebbi, 
1673-ból származó, ma is álló kapu Sepsiszentgyörgyön, a Székely Nemzeti Múzeum 
kerítésében található. A székelykapu-állítás ma is élő hagyomány. Anyaga többnyire 
tölgyfa (cserefa), de Csíkban és Gyergyóban fenyőfából is készítik. A kapuk külső for-
máját, nagyságát meghatározza a település jellege is. Három jellegzetes díszítőeleme 
van: a faragás, a festés és a feliratok. Ezek közül a felirat mindegyik kapura jellemző. 
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Mindhárom díszítésnél használnak ősi népi motívumokat, szimbólumokat, mai és ro-
vásírással is írt magyar szövegeket. A kapunak szimbolikus jelentése is van. A kapu 
jelenti a belső és a külső világ közötti határt, egyben sokat elárul a ház gazdájáról.

7. kép: Székelykapu (forrás: Shutterstock)

A tanulók nézzenek meg egy ismeretterjesztő kisfilmet a székelykapukról (pl. Erdély leg-
jei – Hargita megye: a máréfalvi székelykapuk). „Milyen lenne az én székelykapum?” cím-
mel készítsenek rajzot, grafikát vagy kisplasztikát hőre keményedő gyurmából, agyagból, 
fából. Fontos, hogy a három díszítő motívumból legalább kettő jelenjen meg az alkotáson. 
Az elkészült műveket állítsák ki.

Székelyföldi borvizek és mofetták

Ajánlott tagozat: felső

A vulkáni utóműködésnek köszönhetően Székelyföldön számtalan ásványvízforrás található, 
melyet a helyiek borvíznek neveznek. A borvizek ízét és összetételét a gázfeltörés helyén 
lévő kőzetrétegek ásványi összetétele határozza meg. A gázkiömlések másik sajátos formá-
ja az úgynevezett mofetta, a földből feltörő nagy mennyiségű szén-dioxid. Egyes helyeken 
oxigént, nitrogént, vízgőzt vagy kén-hidrogént is tartalmazhat. A megnevezés jelentése: 
’bűzös kipárolgás’. A borvizek és a mofetták elsősorban gyógyászati célt szolgálnak. A bor-
vizeket italként és a gyógyszeriparban is használják. 
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A tanulók készítsenek listát a híresebb erdélyi borvízlelőhelyekről. Keressék meg Er-
dély térképén, hol van a forrásuk, mi az ásványi összetételük, és milyen gyógyhatásuk 
van. Képzeljék el, hogy ezeket a borvizeket szeretnék palackozva árusítani. Tervez-
zenek és készítsenek a vásárlók érdeklődését felkeltő, informatív, humoros címkéket 
a palackokra.

Tanulmányozzák a mofettákról szóló leírásokat. Mivel Magyarországon kevesen hallot-
tak ezekről a gyógyhatású „büdös gödrökről”, készítsenek róluk népszerűsítő plakátokat.

Híres erdélyiek

Ajánlott tagozat: felső

Számos híres magyar államférfi, közéleti személyiség, tudós, sportoló, művész született 
és élt, dolgozott Erdélyben.

Az alábbi hírességeket helyezzük el tematikus (politika, zene, tudomány, sport, iroda-
lom) idővonalakon: Arany János, Bartók Béla, Kányádi Sándor, Kölcsey Ferenc, Benedek 
Elek, Keresztes Ildikó, Hunyadi Mátyás, Bethlen Gábor, Irinyi János, Bolyai Farkas, Tamási 
Áron, Kőrösi Csoma Sándor, Ady Endre, Bagossy Brothers Company, Gábor Áron, Kós 
Károly, Kaffka Margit, Szabó Katalin, Mikes Kelemen, I. Rákóczi Ferenc, Teleki Sámuel, 
Molnár Levente.

Három az egyben

Ajánlott tagozat: felső

Készítsünk három kártyacsomagot! Az elsőben legyen a helység neve, a másodikban 
az egyik jellegzetessége / híres szülöttje, a harmadikban a másik jellegzetessége / híres 
szülöttje. Osszuk a tanulókat három csoportba, mindegyik csoport kapjon egy-egy cso-
mag kártyát. A paklikban annyi kártyának kell lennie, ahány tanuló alkotja a csoportot. 
A tanulóknak háromtagú csoportokba kell szerveződniük a helységek és nevezetessé-
geik / híres szülötteik szerint. 

Javasolt példák: 
• Kolozsvár: Hunyadi Mátyás, Szent Mihály-templom
• Déva: Kőműves Kelemen, Böjte Csaba 
• Nagyenyed: Kőrösi Csoma Sándor, Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa
• Bálványosfürdő: mofetta, Jókai Mór: Bálványosvár
• Temesvár: Kós Károly, 1989-es romániai forradalom
• Torda: tordai sóbánya, Tordai-hasadék
• Brassó: Fekete templom, Áprily Lajos
• Szejkefürdő: Orbán Balázs síremléke, székelykapuk 
• Gyulafehérvár: gyulafehérvári érseki székesegyház, I. Rákóczi Ferenc
• Csíksomlyó: csíksomlyói kegytemplom, pünkösdi búcsú
• Arad: Szabadság-szobor, Tóth Árpád
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Délvidék

A Délvidék mint földrajzi és történeti értelemben vett terület az évszázadok során igen 
sokféle változáson ment keresztül. Kezdetben Délvidéken a Magyar Királyság déli terü-
leteit értették, majd a középkorban a déli vármegyéit (Verőce, Pozsega, Szerém, Bács, 
Torontál, Temes, Keve) és a Száván túli bánságokat sorolták e területhez. A 18. századtól 
a trianoni békediktátumig a Bánság és a Bácska területe alkotta a Délvidéket. A második 
világháború idején Délvidékként nevezték meg a Magyarországhoz visszakerülő területet, 
de az valójában csak a Dél-Bácskát, Drávaszöget, Muraközt és Muravidéket jelentette, 
a Bánság ekkoriban már Romániához tartozott. Napjainkban a Délvidék kifejezést elsősor-
ban Szerbia északi, Kárpát-medencei részének – Vajdaság – a megnevezésére használják, 
de olykor idesorolják Kelet-Horvátország egyes területeit is.

A délvidéki magyarság politikai fogalomként leginkább a vajdasági magyarokat jelenti, 
de tágabb értelemben idetartoznak a horvátországi és a szlovéniai magyarok is. 

A Horvátországhoz tartozó magyarlakta vidék a Drávaköz (melyet Drávaszögnek vagy 
Baranya-háromszögnek is neveznek) és a Muraköz egy része. A 2011-es horvát népszám-
láláson 14 048 fő vallotta magát magyarnak, ami a lakosság 4%-a. 

A szlovéniai magyarok főként az ország északkeleti részében, Muravidéken élnek. 
A 2002-es népszámláláskor 6243 fő vallotta magát magyar nemzetiségűnek, 7713 fő pe-

dig a magyart jelölte meg anyanyelveként. A későbbi népszámláláskor már nem kérdezték 
a nemzetiségi hovatartozást, ezért csak becsülni tudjuk, eszerint 2011-ben a szlovéniai 
magyarok száma 4429 fő. 

Napjainkban a Szerbiában élő vajdasági magyarok a délvidéki jelzőt használják 
saját megnevezésükre. A vajdasági magyarság történelme igen hányatott. A terület 
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a trianoni döntést követően a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz került. 1941 tava-
szán Bácskát visszacsatolták Magyarországhoz. A háború végén, 1944 őszén Josip 
Broz Tito szerb katonái – válaszul a Magyar Királyi Honvédség „hideg napokként” 
elhíresült akciójára – hatalmas vérengzést hajtottak végre a magyarok körében. Ez 
az esemény délvidéki vérengzések néven vonult be a magyar történetírásba. A kom-
munizmus éveiben sem volt kedvező a helyi magyarság helyzete a létrejövő új álla-
mon, Jugoszlávián belül. 

A rendszerváltoztatás és a délszláv háború sem hozott valódi enyhülést a magyar ki-
sebbség életében. Napjainkra pozitív változás tapasztalható a magyar nyelvhasználat és 
a kisebbségi jogok érvényesítése tekintetében. A Délvidék hivatalos neve 2008 óta Vajda-
ság Autonóm Tartomány. Ennek értelmében a tartomány saját jelképeket használhat, tör-
vényeket hozhat, nemzetközi megállapodásokat köthet, vagyonnal rendelkezhet. Vajdaság 
tartomány székhelye Újvidék, második legnagyobb városa Szabadka. A tartománynak hat 
hivatalos nyelve van: szerb, magyar, horvát, román, szlovák, ruszin. A 2011-es népszámlá-
lás adatai alapján a vajdasági magyarság lélekszáma 251 136 fő, ez az összlakosság 13%-a. 
A Vajdaságban élő magyar nemzetiségűek kétharmada tömbben él, leginkább Észak-Bács-
kában, a Tisza mentén és Észak-Bánságban, valamint jelentős szórványlakosság található 
Közép-Bácskában. 

A délvidéki-vajdasági történelmi és kulturális örökség sokszínű. A történelmi jelentő-
ségű települések, pl. Szabadka, Újvidék, Zenta, Topolya, Magyarkanizsa vagy az egykori 
Nándorfehérvár (ma Belgrád) épített öröksége és múltja sok szállal kapcsolódik az anya-
ország történetéhez. A Vajdaság igen gazdag kulturális, azon belül is szecessziós örökség-
gel büszkélkedhet: a szabadkai zsinagóga vagy a városháza épülete, a palicsi Víztorony 
és Vigadó, az újvidéki zsinagóga vagy a magyarkanizsai Úri Kaszinó épülete jól példázzák 
mindezt. A Vajdaságban fellelhető várak a magyar történelmi múlt fontos állomásait kép-
viselik: a nándorfehérvári, a zimonyi, a péterváradi, a galambóci, a szendrői vár ismert 
helyszínei a magyar vártörténelemnek. Az irodalmi örökség szintén igen érdekes és érté-
kes: Szabadkán született Kosztolányi Dezső, de a térségből származik Csáth Géza, Csu-
ka Zoltán, Herczeg Ferenc és Gion Nándor is. A Délvidék kultúrája fontos részét képezi 
az összmagyar szellemi örökségnek.

Ajánlott tevékenységek

Részeges vagy bolondos toronyóra

Ajánlott tagozat: alsó, felső

A Vajdaság fővárosa Újvidék (Novi Sad). Szerbia második legnagyobb települése a Duna 
partján épült, szemben a péterváradi erőddel, melyet a Duna Gibraltárjának is neveznek. 
Az erőd egyik legnagyobb érdekessége a fordított, avagy „részeges” óra. A nagymutató 
jelzi az órákat, a kismutató pedig a perceket. A felcserélt mutatók valószínű magyarázata, 
hogy ily módon a dunai hajósok messzebbről le tudták olvasni az időt.

A tanulók két csoportot alkotnak, versenyeznek egymással. A csoportok válasszanak 
a tagjaik közül 5-5 tanulót, akik közül 2-en a kismutatót, 3-an pedig a nagymutatót for-
málják meg oly módon, hogy oldaltartásban kinyújtott karral összekapcsolódnak. A pe-
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dagógus középen áll, hozzá kapcsolódnak majd felváltva az egyes csoportok mutatói, ő 
indítja az egyes meneteket, és méri az időt is. Amerre a pedagógus néz, arra van dél. 
A többi tanuló körben állva az óramutató számlapját jeleníti meg. A csoportok egy-egy 
gyakorló körben próbáljanak meg egy tetszőleges időpontot minél hamarabb ábrázol-
ni. Fontos, hogy a belül lévők együtt, óramutatóként összekapaszkodva mozognak, és 
a másik mutatóval való összeütközés nélkül kell eljutniuk a megfelelő helyre. A körben 
álló csapattársak segíthetik a minél gyorsabb rendeződést, de megtévesztésül az ellen-
fél tagjai is instruálhatnak. A játék során 3-3 „hagyományos”, majd „bolondos” időt kell 
minél hamarabb megformálniuk a csoportoknak. (Kerülendők azok az időpontok, amikor 
a két mutató fedi egymást.) Ezután gyakorlottabb tanulók esetében lehetséges tetsző-
legesen váltogatni is az időket. Ha úgy érzi egy csoport, hogy sikerült a feladatot telje-
sítenie, egy kijelölt tagja jelezze a pedagógusnak „kész” felkiáltással, ezután már nem 
korrigálhatnak. A megfelelően teljesített körök esetén a jobb idő dönt, míg hiba esetén 
(pl. időn túli korrigálás, nem pontos idő mutatása, a két óramutató ütközése) a másik 
csapat kap pontot.

8. kép: A péterváradi erőd óratornya (forrás: Shutterstock)

A pesti gyors Kosztolányi műveiben

Ajánlott tagozat: felső

Szabadka (Subotica) a vajdasági magyarok szellemi, kulturális és politikai szervezeteinek 
központja. Korábbi jelentőségét mutatja, hogy az első világháború előtt a Magyar Király-
ság harmadik legnagyobb városa volt. 
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Ferencváros és Szabadka között 1882. december 5-én indult meg a vasúti forgalom, ezt 
követően Szabadka vasúti csomóponttá vált. Itt született 1885-ben Kosztolányi Dezső, 
akinek műveiben gyakran szerepel szülővárosa és a „pesti gyors” is. A tanulók ismerjék 
meg az alábbi két Kosztolányi-idézetet: 

Ha volna egy kevés remény (részlet)

„Csak azt tudom, hogy hat felé
kimentek majd a gyors elé,
nem vágytok semmi másra
és nézitek, a pesti gyors
hogy vágtat el, mint messzi sors,
új és új állomásra.”

(1914)

Pacsirta (részlet)

„A pesti gyors percnyi pontossággal futott be, és a hatalmas mozdony a jámbor sár-
szegi publikum szórakoztatására rikkantott, szikrákat eregetett, afféle alkalmi tűzijáté-
kot rögtönzött. (…) Gőgös pestiek érkeztek, gyönyörű takarókkal, disznóbőr bőröndökkel, 
melyeket hajlongva vett el tőlük a Magyar Király portása, aztán kikísérte őket a fogadó 
üvegezett, világos omnibuszáig, és hazavitte a vendégeket, kiket friss vacsora, tiszta szo-
ba várt. Azok, akik tovább utaztak, nem sokáig néztek ki a jelentéktelen állomáson. Leg-
fölebb félrevonták a függönyt, aztán megint összecsukták, fitymáló arckifejezéssel. Egy 
villanyfényes ablaknál európai kényelemmel fölszerelt, külföldinek tetsző hölgy állt sállal 
a nyakán, s a rozsdás, szivattyús kutat meg az állomásfőnök ablakaiban levő muskátlikat 
nézegetve ábrándozott, micsoda nyomorult fészek lehet ez itten. Az étkezőkocsi konyhá-
jában, az ablak előtt, pillanatra föltűnt a szakács, fehér sapkájával, piros arccal és valamin 
jóízűt nevetett.”

(1924)

A tanulók körben ülnek. A szövegek megismerése után a pedagógus labda- vagy plüss-
dobással ösztönzi őket a véleményük megfogalmazására: A részletek alapján mit jelké-
pezett a pesti gyors a város lakóinak az életében? Mennyire volt fontos, nagy horderejű 
tevékenység az utazás? 

Az Elektronikus Periodika Archívumban elérhető az 1900. márciusi Menetrend Újság, 
melynek negyedik oldalán a tanulók megnézhetik a szabadkai vonal korabeli menetrendjét 
is (http://epa.oszk.hu/03100/03132/00002/pdf/EPA03132_menetrend_1900_02.pdf).

Csoportmunkában gyűjtsenek legalább 10 olyan magyar várost, ahova akkor még nem 
jutott el a vasút. Találjanak a menetrendben minél több olyan úti célt, ami 1900-ban bel-
földi útnak számított, de ma már nemzetközi jegyet kellene venniük rá.

A tanulók 4 fős csoportokban dolgozzanak, és „tollas vitával” osszák meg a véleményü-
ket, hogy számít-e, hol élünk, ha közös a nyelvünk. Ugyanolyan vagy ugyanannyira ma-
gyar-e mindenki, akinek azonos az anyanyelve szerintük, bárhol él is? A „tollas vita” során 
kötött szabályok mentén kell érvelniük. Az egyik tanuló mond egy érvet kezében a tollal, 
majd átadja a mellette ülőnek, aki elismétli az iménti véleményt, majd elmondja a saját-
ját. Ha befejezte, továbbadja a tollat a társának, aki szintén elismétli az előző gondolatot, 

http://epa.oszk.hu/03100/03132/00002/pdf/EPA03132_menetrend_1900_02.pdf
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hozzáteszi a sajátját, stb. Csak az beszélhet, akinek a kezében toll van, és a résztvevők-
nek nagyon kell figyelniük a társaikra.

Végül számolják ki, mennyi idő volt Budapestről Szabadkára utazni 1900-ban, és néz-
zék meg útvonaltervező segítségével, hogy most, több mint 120 évvel később mekkora 
az eltérés.

Vajdasági megasztár 

Ajánlott tagozat: felső

Rúzsa Magdi 1985-ben született Verbászon, a mai Szerbia területén. 2005-ben 20 éve-
sen jelentkezett a Megasztár című tehetségkutató műsor 3. szériájába, melyet 2006-ban 
megnyert. 

A tanulók váljanak a Megasztár zsűrijévé, majd nézzék és hallgassák meg az Ederle-
zi című dalt Rúzsa Magdi előadásában (interneten elérhető). Az igazi zsűri értékelése 
előtt a pedagógus állítsa meg a felvételt, és kérje fel a tanulókat a zsűrizésre. Értékeljék 
az előadást, és indokolják is meg a véleményüket. Ezt követően hallgassák meg az ak-
kori zsűri hozzászólásait is, és reflektáljanak az elhangzottakra. Egyetértenek-e, és ha 
igen, miért? Miért tartotta az eredeti zsűri jelentőségteljesnek, hogy Rúzsa Magdi két 
nyelven énekelt? Miért méltatták az előadást? Miért tartották fontosnak, hitelesnek? Mi 
volt az énekesnő szándéka, üzenete a dalválasztással és a két nyelven való énekléssel? 
Hogyan közvetíthet békét egy dal, egy előadás?

Turizmus a Vajdaságban

Ajánlott tagozat: felső

A diákok kisebb csoportokban dolgozzanak. Egy utazási iroda munkatársaiként készítse-
nek prospektust, plakátot vagy kisfilmet, melyben bemutatják, milyen helyeket és miért 
érdemes felkeresni a Vajdaságban. Kiválaszthatnak egy várost (pl. Szabadka) vagy egy 
területet is, illetve fókuszálhatnak a természeti (pl. Fruška Gora Nemzeti Park, Deliblá-
ti-homokpuszta, Ludai-tó, a tiszavirágzás jelensége) vagy a történelmi látnivalókra (pl. 
Belgrád – az egykori Nándorfehérvár, Pétervárad, Galambóc vára, Szendrő vára). A ki-
sebb csoportok a prospektus/plakát/kisfilm egy-egy „fejezetét” vállalják. A célcsoport/
téma minden esetben legyen kissé eltérő, pl.: 

• utazási ajánlatok kisgyermekes családoknak;
• romantikus városnézés nászutasoknak;
• látnivalók kalandvágyó, harcedzett túrázóknak;
• természetfotósok kedvelt helyei;
• javaslatok a történelem szerelmeseinek;
• feltöltődés nyugdíjasoknak.



52

Nándorfehérvár

Ajánlott tagozat: felső

9. kép: Nándorfehérvári vár (forrás: Shutterstock)

A diákoknak egy múzeum számára kell egy kiállítóteret megtervezniük és berendezni-
ük. A kiállítás témája: az 1456-os nándorfehérvári csata. A tanulók kisebb csoportokban 
dolgozzanak egy-egy résztémán. Készítsenek makettet/terepasztalt a várról, a csatáról. 
Helyezzenek el a korabeli ruházatot bemutató bábukat vagy rajzokat a teremben. Nézze-
nek utána a csata menetének, a csatában részt vevő hadvezéreknek, és helyezzenek el 
érdekes információkat a falakon. A kiállítás elkészülte után a csoportok – mint tárlatveze-
tők – mutassák be egymásnak a kész produktumokat. A diákok akár egy másik osztályt is 
meghívhatnak, és egyfajta „rendhagyó történelemórát” is tarthatnak nekik.

Merre tovább Palics? – Szituációs játék

Ajánlott tagozat: felső

A Palicsi-tó partját egy termálfürdő, sétányok, strandok, horgászhelyek, változatos ren-
dezvények teszik vonzóvá. A századfordulón épített villák különös hangulatot árasztanak. 
Közelében található az állatkert is, amelynek érdekessége, hogy az állatok többségét nem 
ketrecben tartják, hanem szabadon járnak-kelnek a park elkerített részein. A nyári hóna-
pokban Palicson rendezik meg az Európai Filmfesztivált.
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A diákok rendeződjenek hat kisebb csoportba. A szituáció a következő: Nemrégiben 
jelentkezett egy nagybefektető a városvezetésnél, aki luxusszállodát és szórakoztatóköz-
pontot szeretne létesíteni a tó partján. Ezzel kapcsolatban lakossági fórumot szerveznek, 
ahol a diákok egy-egy érdekcsoportot jelenítenek meg. A csoportok a következők: 1. ma-
guk a befektetők; 2. étterem-tulajdonosok és rendezvényszervezők; 3. az állatkert fenn-
tartói; 4. helyi lakosok; 5. természetvédők, akik többek között a tó tisztaságáért is küzde-
nek; 6. a polgármester és a városvezetés tagjai. Üljenek össze a csoportok, és beszéljék 
meg, milyen előnyei, illetve hátrányai lehetnek az építkezésnek. Milyen aggodalmaik vagy 
elvárásaik vannak? Elfogadják-e a létesítmény építtetését? Miért igen, miért nem? Vagy 
milyen feltételekkel igen, illetve milyen feltételek esetén nem? A lakossági fórumot a pol-
gármester vezeti. A városvezetés hallgassa meg az egyes érdekcsoportokat, az érveket, 
ellenérveket, igényeket, félelmeket, majd próbáljon az ügyben döntést hozni. Mindenki 
indokolja meg a döntését.

A gyakorlatot követően javasolt feldolgozó kérdések:
• Hogy érezted magad a szerepedben?
• Mi volt a legnehezebb a gyakorlatban?
• Mennyire tudtad elfogadni mások érveit?
• Hallottál-e olyan érvet, amire nem gondoltál?
• Mennyire érezted hasznosnak, hogy mások gondolatmenetét is meg kellett hallgat-

nod?
• Mit gondolsz a kialakult döntésről?

Délvidéki falatozó

Ajánlott tagozat: felső

A pedagógus a tanulókat 4–6 fős csoportokra osztja.
A szituáció: Egy ügyvéd toppan be a családotokhoz. Elmondja, hogy egy távoli roko-

notok örökségében vagytok érintettek. A végrendelet azonban nemcsak az összegről, 
hanem a felhasználásáról is rendelkezik. A vajdasági rokon kérése, hogy az összegből 
nyissatok egy kis délvidéki éttermet a lakóhelyetek közelében, hogy sose felejtsétek el, 
honnan származik a családotok egy része. Az örökség átvételéhez mielőbb be kell mutat-
notok az étterem terveit.

A tanulók csoportmunkában az internet segítségével keressenek példákat a délvidéki 
népi kultúra megjelenési formáira, a népviseletekre és a helyi gasztronómiára. Ezután 
valamilyen színes technikával tervezzék meg egy nagy rajzlapon a falatozó belső terét. 
A falon vagy a bútorokon kell lennie valamilyen, az adott területre jellemző tárgynak vagy 
motívumnak. Tervezzék meg a felszolgálók egyenruháját is, ami szintén tartalmazzon egy 
népviseletből átvett elemet. Végül – akár digitális formában – készítsék el a falatozó ét-
lapját vagy heti menüjét.

Ha a csoportok elkészültek, mutassák be egymásnak az éttermüket. A „vendégek” sza-
vazhatnak, hogy melyik étterembe ülnének be a legszívesebben.
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Urak és hölgyek a fürdőhelyen

Ajánlott tagozat: felső

Az 1868-as magyar–horvát kiegyezés értelmében Fiumét és környékét a magyar kormány 
által kinevezett kormányzó vezette. Ennek következtében a városban jelentős számú ma-
gyar értelmiség élt és dolgozott. 

Hamarosan a Fiuméval szomszédos tengerparti települések is rendkívül népszerűvé váltak 
a nyaralni vágyó magyar arisztokrácia körében. A Monarchia legfelkapottabb tengerparti nya-
ralóhelye Abbázia (Opatija) lett, melyet 1884-től a budapesti polgárság vasúton is meg tudott 
közelíteni. Kedveltségét gyógyító erejű levegőjének köszönhette, így sorra nyíltak a szanató-
riumok a gyógyulni vágyók számára. Abbázia lakója volt a nyári hónapokban Andrássy Gyula 
gróf, de megfordult itt Jókai Mór, Rippl-Rónai József, Füst Milán és József Attila is.

A társadalmi érintkezés szabályai a 19. század végi polgárokat a tengerparti nyara-
lások során is elkísérték. A tanulók a Fortepan gyűjteményéből nézzék meg az Abbázia 
keresőszóra kapott 20. század eleji fotókat, majd csoportmunkában írjanak és adjanak 
elő rövid jeleneteket, melyeknek a témája a monarchiabeli fürdőhelyhez kötődik. A je-
lenethez használják Wohl Janka 1891-ben megjelent Illem című könyvét (https://mek.
oszk.hu/08600/08656/), melynek huszonkettedik fejezete foglalkozik a megfelelő fürdő-
helyi viselkedéssel.

Példák a jelenetekre:
• A család nyaralni készül. A feleség a férj szerint a szükségesnél és észszerűnél jóval 

több poggyászt készített össze.
• A barátnőtök megismerkedett a sétányon egy fiatalemberrel, aki nagyon figyelmes 

hozzá, szerintetek azonban közönséges hozományvadász.
• A család gyermeke vétett a jó modor ellen, ezért a szülők családi körben kioktatják 

a helyes viselkedésről.
• A szülők felnőtt, „könyvmoly” leányuk figyelmét próbálják felhívni a szerintük kötelező 

fürdőhelyi társadalmi eseményekre. A leány csak pihenésre és az olvasmányaira vá-
gyik.

• A család megérkezik a panzióba. Mindenki tele van tervekkel: a kisebb gyerekek egy-
ből fürdőznének, az édesanya az ismerősöket keresné fel, az édesapa egy kávéházra 
és friss újságra vágyik, a nagylány a sétányt nézné meg.

A jelenetek után a tanulók vízválasztó játék segítségével osszák meg egymással a külföldi 
utazásokon szerzett tapasztalataikat és az utazáshoz való hozzáállásukat. A játék során 
a pedagógus mindig két lehetőséget mond, a tanulók pedig aszerint állnak a terem két 
oldalára, hogy melyik állítást érzik magukra nézve igaznak. A pedagógus minden kérdés 
után kérje pár tanulótól, hogy indokolja a választását. 

Állítások:
• Balra álljanak azok, akik szívesebben utaznának külföldre a nyári szünetben, jobbra 

pedig azok, akik inkább belföldön nyaralnának.
• Balra álljanak azok, akik külföldi utazás során is inkább a magyarok társaságát vagy 

magyarlakta vidéket keresnének, míg jobbra azok, akik minél messzebb, minél eg-
zotikusabb országba utaznának.

https://mek.oszk.hu/08600/08656/
https://mek.oszk.hu/08600/08656/
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• Azok közül, akik jártak már külföldön, balra álljanak azok, akik külföldön csak „vélet-
lenül” találkoztak magyarokkal, jobbra pedig azok, akik külhoni magyarlakta területre 
látogattak.

A pedagógus adhat előre elkészített kérdéseket azoknak a tanulóknak, akik még nem vol-
tak külföldön, hogy ők kérdezzék az osztálytársaikat a tapasztalataikról. (Például: Merre 
jártak? Volt-e honvágyuk? Jó érzés volt-e magyar szót hallani? Meg tudtak-e bármit arról, 
hogy milyen kisebbségként élni?)

A világnyelveken túl

Ajánlott tagozat: felső

Az 1950-es évek végétől a Szlovén Köztársaság (még Jugoszlávia részeként) a pozitív 
diszkrimináció elvére épülő nemzetiségpolitikát vezetett be a két őshonos kisebbség, 
a magyar és az olasz nemzetiség javára. Ezeket az előjogokat az önálló szlovén állam is 
megtartotta. Ennek során kötelező kétnyelvű oktatást vezettek be az általános iskolákban 
harminc muravidéki településen a szlovén gyerekek számára is, hogy az ott élő szlovén és 
magyar diákok kölcsönösen megtanulják egymás nyelvét. 

Az osztály alakuljon át parlamentté. A tanulók egy csoportja készítsen egy érvekkel alá-
támasztott beadványt a szlovén pozitív diszkrimináció magyarországi meghonosításáról. 
Úgy készüljenek, hogy a petíciót elő is kell terjeszteniük.

Egy másik csoport gyűjtsön érveket, és készítsen egy felszólalást a beadvány ellen.
Amíg a két csoport felkészül, a többi tanuló az internet segítségével tanuljon meg 5-5 

szabadon választott szót egy – a településükön lakó – etnikum nyelvén. Majd egyesével 
mondják el az öt szót, miközben elmutogatják a jelentésüket. A többiek próbálják meg 
lefordítani a szavakat, és megfejteni, hogy milyen nyelven hallották. 

A településükön élő nemzetiségeket megtalálják az Országgyűlési Könyvtár oldalán talál-
ható népszámlálási adatok keresőjében (https://mtatkki.ogyk.hu/nepszamlalas_adatok.php). 

Az előterjesztés és a felszólalás után a parlamenti képviselők, vagyis az osztály szavaz-
zon az indítvány elfogadásáról vagy elutasításáról.
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http://www.mtafki.hu/konyvtar/kiadv/etnika/ethnicMAP/005_session_h.html
http://zeus.nyf.hu/~foldrajz/konyvek/delvidek.pdf
https://metszetek.unideb.hu/files/metszetek_201802_02.pdf
https://metszetek.unideb.hu/files/metszetek_201802_02.pdf
https://ujkor.hu/content/nyaralas-es-furdoelet-magyarok-az-adrian-19-szazadban
https://ujkor.hu/content/nyaralas-es-furdoelet-magyarok-az-adrian-19-szazadban
http://real.mtak.hu/90943/1/Teljes-kötet-small.pdf
http://real.mtak.hu/90943/1/Teljes-kötet-small.pdf
https://mandadb.hu/cikk/865885/Az_osztrakmagyar_Riviera
https://mandadb.hu/cikk/865885/Az_osztrakmagyar_Riviera
http://www.hatartalan.net
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Őrvidék (Burgenland)

A térségnek általánosan elfogadott neve a 20. századot megelőzően nem volt. A tartomány 
1921-ben alakult meg az első világháborút lezáró békeszerződéseket követően a történel-
mi Magyarország nyugati, főként német ajkúak lakta területeiből. A Burgenland nevet Alf-
red Walheim tartományfőnök alkotta a nyugat-magyarországi vármegyék német nevének 
– Wieselburg (Moson), Ödenburg (Sopron), Eisenburg (Vas) – „-burg” (’vár’) végződését 
alapul véve. Az elnevezés magyar megfelelője a Várvidék, ami bár néhol felbukkan, széles 
körben elterjedni nem tudott. A helybeli magyarok kezdeményezésére megjelent pár év-
tizede az Őrvidék megnevezés, mellyel egyre gyakrabban találkozhatunk. 

Burgenland Ausztria hét szövetségi tartományából a legfiatalabb és legkeletibb, területe 
3965 km2. Északi része a Fertő tó körüli termékeny síkság, míg déli területe erdőkben gaz-
dag dombvidék. A tartomány három részre osztható: északon található az egykori Moson 
vármegye nyugati oldala a Fertőzuggal és a Fertő tó térségével, középső részén van a va-
lamikori Sopron vármegye nyugati széle Kismarton (Eisenstadt) tartományi központtal, 
délen pedig az egykor Vas vármegyéhez tartozó őrségi terület nyugati sávja.

Az őrvidéki magyarok között találjuk az egykor Magyarország nyugati országhatárát védő 
kisnemesi határőrök leszármazottait. Az Árpád-korban a térségben letelepített magyar 
határőrök a német és cseh betöréseket voltak hivatva megakadályozni. Erre a hivatás-
ra utalnak az „őr” kifejezést tartalmazó helységnevek, mint például Alsóőr, Felsőőr, illet-
ve Őrisziget. Fontos feladatukra tekintettel a helységek lakói kisnemesi rangot szereztek, 
és közvetlenül a király alá tartoztak. A határőrök kiváltságos helyzete évszázadokon ke-
resztül, egészen 1848-ig fennállt. A törökök Bécs városát több ízben próbálták elfoglalni, 
a hadjáratok hatására az őrvidéki magyar falvak fokozatosan elnéptelenedtek. A kiürült 
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területre a Habsburg uralkodók németeket és horvátokat telepítettek. A 18. század végén, 
az első magyar népszámlálás alkalmával a 180 000 fős lakosságból alig több, mint 4000 fő 
volt magyar ajkú. A kiegyezést követő fejlődés hatására a magyar népesség számaránya 
növekedésnek indult, és 1910-re a terület lakosságának 9%-a magyarnak vallotta magát  
(26 225 fő). 

Az első világháborút lezáró békék után többször módosult Burgenland határa – kö-
szönhetően például az 1921-es soproni népszavazásnak –, mai területét csak 1923-ban 
nyerte el. Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után 181 000 menekült 
érkezett Ausztriába, ám ez alig növelte a magyarok számát, mivel túlnyomó részük to-
vább utazott nyugatra, illetve több ezren visszatértek Magyarországra. A legutóbbi olyan 
népszámlálás, amelyen a nyelv kérdése megjelent a kérdőívekben, 2001-ben volt. Esze-
rint a burgenlandi magyarok száma 6700 fő. Ekkor a leggyakrabban használt nyelvre 
kérdeztek rá, amit az illető a barátaival, családjával való kommunikáció során használ. 
A kérdésfeltevés módja miatt a vegyes házasságban vagy német nyelvi közegben élő 
magyar származású, identitású személyek aligha szerepelnek a statisztikákban, így va-
lószínűleg a magyar kisebbség valós lélekszáma a cenzusban mértnél nagyobb. A ki-
sebbséget érintő fontos probléma, hogy az őrvidéki magyarság rendkívül elöregedett: 
közel 40%-a nyugdíjas. A helyzetet súlyosbítja az osztrák nagyvárosok elszívó hatása, 
illetve a német nyelvi környezet, melynek hatására a vegyes házasságokban született 
gyermekeknél kevéssé alakul ki a magyar identitás.

Az őrvidéki magyarok kétharmada összesen négy településen él: Felsőpulyán (Oberpul-
lendorf), Felsőőrön (Oberwart), Alsóőrön (Unterwart) és Őriszigeten (Siget in der Wart). 
A magyar kisebbség maradék harmada 156 burgenlandi településen lakik elszórtan. Ma-
gyar nyelvű óvodai foglalkozás mind a négy településen rendelkezésre áll. Jelenleg az al-
sóőri és az őriszigeti népiskolában folyik kétnyelvű tanítás. Teljesen magyar tanítási nyelvű 
gimnázium 1920 óta nem működik a tartományban.

Ajánlott tevékenységek

Ahol nem a Mikulás rejtőzik a kéményben  

Ajánlott korosztály: alsó, felső

A hagyomány szerint 1532-ben egy portyázó török csapat Feketeváros (Purbach) felé in-
dult. A település lakosai idejekorán elmenekültek, így a törökök nem találtak senkit, és 
az üres házakban élelem után kutattak. Az egyik török katona addig iszogatott a házban 
talált borból, míg elaludt. Amikor felébredt, látta, hogy a társai már elmentek, és a város 
lakosai elkezdtek visszajönni. A török elbújt egy házban, és éjjel a kéményen keresztül 
próbált megszökni. Csakhogy amikor kidugta a turbános fejét a kéményen, észrevették 
és elfogták. A város elöljárói megkegyelmeztek a töröknek, aki a ház urának szolgálatába 
szegődött, és megkeresztelkedett. Halála után a háziak szobrot állíttattak neki, amely az-
óta is ott látható a Törökpince kéményén. A település jelképének is számító szoborról több 
kép is megtalálható Feketeváros honlapján (https://www.purbach.at/). 

A tanulók gondolják végig, volt-e valamilyen távoli, furcsa vendége vagy lakója az ott-
honuknak. Történt-e valami megörökítésre méltó mulatságos vagy fontos esemény a la-

https://www.purbach.at/
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kóhelyükön? Kinek vagy minek a szobrát tennék a kéményre? Kartonlapból készítsék el 
a háztetőt, majd formázzák meg gyurmából a szobrot a tetejére.

Ha kész, helyezze mindenki a terem közepére a művét, majd válasszon egyet a többi 
közül, és mondja el, hogy szerinte mit jelképez a szobrocska. Ezután hallgassuk meg az al-
kotó történetét is!

A szobrok készítése közben irányított beszélgetéssel tárják fel, milyen nehézséget je-
lenthetett a török katonának az idegen közegbe beilleszkedni az eltérő kultúra, nyelv, val-
lás miatt. Mi tehette lehetővé, milyen tulajdonságokra volt szükség mindkét részről, hogy 
a közösség részévé tudjon válni? 

Gólya, gólya, gilice

Ajánlott korosztály: alsó, felső

10. kép: Fehér gólya (forrás: Shutterstock)

Ruszt (Rust) az egykori történelmi Magyarország legkisebb szabad királyi városa volt. 
A Fertő tavi kistelepülés festői központja műemléki védettséget élvez.

Rusztot a gólyák városának is nevezik, a madár még a város címerében is megjelenik. 
A műemlék házak kéményein a nyári hónapokban több tucat gólya kelepel. 2021-ben 22 
gólyapár töltötte a nyarat a városban, és 40 kisgólya kelt ki.
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A város oldalán élő webkamera mutatja a háztetőket a rajtuk fészkelő gólyákkal  
(https://www.freistadt-rust.at/storchenkamera/). A tanulók egyéni munkában kövessék 
legalább egy héten át a kamerán látottakat, és naplózzák a megfigyeléseiket. Mennyi 
kéményen összesen hány gólyát láttak? Mikor milyen tevékenységeket végeztek? Megfi-
gyeltek-e ezekben valamilyen rendszerességet, napirendet? A látott gólyák között van-e 
olyan, amelyhez valamilyen tulajdonságot társítanának? Ha vannak fiókák, változtak-e 
az egy hét alatt? 

A tanulók játsszák el a „Boglya tetején áll egy gólya” című játékot. Körben guggolnak, 
egyikük a közepén fél lábon áll (ő a gólya). Az alábbi dalt éneklik:

„Boglya tetején áll egy gólya,
Koromfekete szárnya, tolla,
Apró a sása, hosszú a lába.
Kis kacsa fürdik fekete tóba.”

A „gólya” az ének utolsó sorára kiválaszt valakit, akivel páros kézfogással forognak a dal 
végéig, majd ketten maradnak a kör közepén, a dalt pedig úgy ismétlik, hogy 2 gólya áll 
a boglya tetején, és mindketten választanak párt, stb.  

A játék egyik változata szerint a dal eléneklése után a tanulók békaként, guggolva ugrál-
va próbálnak elmenekülni a gólya elől, aki fél lábon ugrálva próbálja elkapni őket.   

A gólya költöző madár, ősszel elhagyja Európát, és Afrikában telel, majd kora tavasszal 
visszatér a fészkére. Az a tanuló, aki el tudja képzelni, hogy felnőtt korában elhagyja Ma-
gyarországot, tegye fel a kezét. Aki úgy gondolja, hogy ez a költözés csak ideiglenes lesz, 
az emelje fel a másik kezét is. A pedagógus összesítse az eredményeket, és kérje meg 
a tanulókat, hogy indokolják a választásukat.

Meghívó egy főúri bálba

Ajánlott korosztály: alsó, felső

1622-ben Esterházy Miklós nádor a munkácsi uradalomért kapta cserébe Kismartont (Ei-
senstadt) és az ide nem messze fekvő Fraknó várát. Ettől az időponttól kezdve az Ester-
házy család és Kismarton története több évszázadra összeforrt. Joseph Haydn 1761-ben 
lépett az Esterházyak szolgálatába másodkarmesterként. Az udvari zenekar körülbelül egy 
tucat muzsikusból állt. Haydn hegedűvel a kezében dirigálta az együttest.

A 18. századi táncok közül a legismertebb a menüett, mely évszázadokon át az úri 
mulatságok része volt, és később belőle fejlődött ki a keringő. Haydn 1792-ben egy bécsi 
Katalin-napi jótékonysági bálra 12 menüettet és 12 német táncot írt zenekarra. 

Kontratáncot is találunk Haydn művei közt. Őse a 16. századi angol „country dance”, 
amely a 17–18. században a francia udvar közvetítésével egész Európában népszerű lett. 
A kontratáncban a párok két egymással szemben álló sort alkottak. A quadrille ennek 
francia változata.

A tanulók nézzék meg, próbálják ki az alábbi táncokat (videómegosztó csatornán elér-
hető): Haydn: Wiener Hofball-Menuette; Öt kontratánc és egy quadrille.

Mit gondolnak, milyen lehetett az Esterházy-kastélyban egy bál? Milyen előkészületeket 
igényelt a kastélyban a személyzet részéről? A táncon kívül mivel telt az idő? Az alsó ta-

https://www.freistadt-rust.at/storchenkamera/
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gozatos tanulók páros munkában egy nagyméretű színes rajzon mutassák meg, hogyan 
képzelik a korabeli báli forgatagot. Minden pár húzzon ki 2 nevet, és a kisorsolt osztály-
társaikat is jelenítsék meg a képen korabeli öltözékben. Állítsák ki a rajzokat, és próbálják 
meg megtalálni magukat. Szívesen visszarepülnének az időben a 18. századba? Mi az, ami 
vonzza őket? Vajon kényelmes lehetett az akkori viselet? Mennyi idő múlva kezdenének 
hiányozni a 21. század technikai vívmányai? 

Felső tagozaton 4 fős csoportokban írjanak egy izgalmas, fordulatos tudósítást egy kis-
martoni kastélyban tartott bálról. A tudósítás tartalmazzon egy nem várt eseményt. A tu-
dósításokat olvassák fel, és szavazással válasszák meg a legjobb csoportot, amely elnyeri 
a „Kismartoni hírmondók” címet. 

11. kép: Kismartoni Esterházy-kastély (forrás: Shutterstock)

Varázslatos árnyak

Ajánlott korosztály: alsó, felső

Joseph Haydn nagyon kedvelte a bábszínházat, kismartoni házában még saját kis ma-
rionettszínpada is volt. Nem meglepő, hogy művei között találhatók báboperák is, mint 
például a Philemon és Baucis, melynek 1773-ban volt a bemutatója Eszterházán. 

Az árnyjátékhoz a tanulók vágják ki papírból különböző alakok sziluettjét, és ragasszák 
egy hurkapálcára. A pedagógus egy keretbe feszítsen ki egy vásznat, és világítsa meg 
hátulról. A vászon választja el a játszó tanulókat a nézőktől. A bábjátékosok Joseph Haydn 
bármely művére próbálják ki az árnyjátékot. Ha az írásvetítő a fényforrás, különböző hát-
tereket is készíthetnek és vetíthetnek a jelenetekhez. 

Ha lehetséges elég nagy keretet készíteni, a tanulók síkbáb helyett a saját testüket is 
használhatják az árnyjátékhoz.
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Zeneművek bűvöletében

Ajánlott korosztály: felső

Esterházy II. Antal Pál szenvedélyesen gyűjtötte a kottákat. A kismartoni levéltár körül-
belül 5000 kéziratos partitúrája között olyan szerzőket találhatunk, mint Haydn, Mozart 
vagy Beethoven.

A tanulók, ha megtehetnék, melyik klasszikus és modern zeneszerző, énekes vagy ze-
nekar relikviáját vennék meg?

Írjanak 3 tételes listát magyar szerzők alkotásaiból vagy Magyarországhoz köthető ze-
neművekből, dalokból. A pedagógus hangsúlyozza ki, hogy ne csak könnyűzenére gondol-
janak, jó lenne, ha népdal, komolyzene egyaránt szerepelne a listájukon. Azt is írják le, 
hogy milyen formában vennék meg: kotta, kézzel írott szöveg, gramofon- vagy bakelitle-
mez, első stúdiófelvétel stb. A listákból rendezzenek aukciót. Minden diáknak 10 zsetonja 
legyen. Mi kelt el legjobb áron? Mi nem talált gazdára?

Családi képtár kis csalással

Ajánlott korosztály: felső

 

12. kép: Fraknó vára (forrás: Shutterstock)

Fraknó (Forchtenstein) vára Burgenland jelképe, Soprontól körülbelül 40 kilométerre ta-
lálható. Bár Esterházy Miklós a palotát korszerűsítette, lakóhelynek nem volt elég kényel-
mes, ezért megmaradt a család kincsestárának.
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Az ősgaléria egy család őseit ábrázoló képek gyűjteménye. A várban található Ester-
házy-ősgaléria mintegy 300 festményt és családi képet tartalmaz. Érdekessége, hogy itt 
őrzik a legkorábbi magyar gyermekportrékat (Esterházy Miklós gróf 1618-ban készíttetett 
képeit a gyermekeiről), illetve a családtagok mellett a kedvenc ebekről is készíttettek fest-
ményeket. A valós felmenőkön kívül fantomősökkel is kiegészítették a családfákat, egy-
részt a folyamatos láncolat fenntartásáért, másrészt egy-egy híres hős a család rangját 
is emelte. Az Esterházyak esetében például fantomősként megjelenik Attila, a hun király, 
illetve ami még meglepőbb: Vlad Țepeș, azaz Drakula gróf. Így alakulhatott, hogy a grófról 
az egyetlen teljes alakos ábrázolást a fraknói vár őrzi, bár semmilyen kötődése nem volt 
az Esterházy családhoz. 

A tanulók készítsék el a saját családjuk ősgalériáját. A technika szabadon választható: 
készülhet szabad kézzel vagy valós fotókat felhasználva, illetve digitálisan is. A valódi ősök 
közé rejtsenek el legalább egy híres fantomőst is, és írjanak hozzá fiktív magyarázatot 
arról, hogy milyen rokonsági fokban álltak vele, hogyan illeszkedett a családjukba, mit 
örököltek tőle.

Hőseink

Ajánlott korosztály: felső

Liszt Ferenc doborjáni (Raiding) szülőháza ma emlékmúzeum. Édesapja Esterházy Miklós 
herceg számadó juhásza volt. Liszt Ferencnek még életében, 70. születésnapja alkalmából 
emléktáblát helyeztek el szülőháza falára a soproni művészetpártolók. A tábla szövege 
a következő: „Itt született Liszt Ferenc 1811. október 22-én. Hódolata jeléül a soproni 
irodalmi és művészeti kör.”

Ismernek-e a tanulók olyan ma élő vagy a közelmúltban elhunyt magyar személyt, aki-
nek emléktáblát állítanának szülő- vagy lakóházának falán? A kiválasztott lehet művész, 
sportoló, tudós vagy olyan személy, aki fontos dolgot tett az egész ország vagy akár csak 
lakóhelyük számára. Csoportmunkában válasszanak ki egy-egy ilyen személyt, és tervez-
zék meg az emléktábláját.

Fontos, hogy a tábla a szükséges adatokon túl tartalmazzon valamilyen a személyre 
vonatkozó képet vagy idézetet, és keltse fel a járókelők figyelmét.

Tekerjük körbe!

Ajánlott korosztály: felső

A tanulók tervezzenek 3 napos kerékpártúrát a Fertő tó körül. A tervezés egyes fázisait 
különböző csoportok végezzék. Az adatgyűjtéshez az internetet és a könyvtár adta le-
hetőségeket egyaránt használják. A csoportok válasszanak maguk közül egy-egy koordi-
nátort, aki szerepe szerint folyamatosan egyeztet a többi csoporttal. Végül ismertessék 
az eredményeiket.

Az egyes csoportok feladatai:
1. csoport: útvonal, időpont megtervezése
2. csoport: látnivalók (magyar emlékek), programok
3. csoport: szükséges eszközök listája
4. csoport: költségvetés
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Vitázzunk!

Ajánlott korosztály: felső

A burgenlandi magyarok nyelvszigetben, illetve szórványban élnek. A pedagógus és a ta-
nulók beszéljék meg, hogy mit értünk ezeken.

A pedagógus rajzolja fel a táblára két iskola körvonalát, az egyik bejárata fölé egy oszt-
rák, a másikéra egy magyar zászlót. A tanulók kapjanak egy-egy cédulát. Képzeljék el, 
hogy egy burgenlandi településen élnek a családjukkal, és a kistestvérük 6 éves, hamaro-
san kezdenie kell az iskolát. A szülők számára nem egyértelmű, hogy német vagy magyar 
nyelvű intézménybe írassák-e be a legkisebb gyermeküket. A tanulók írjanak egy indokot, 
és sorban illesszék a választásnak megfelelő iskola rajzába a cédulájukat.

Összesítsék az eredményt és az indokokat.

Keltsd életre!

Ajánlott korosztály: felső

A tanulók készítsenek 6–8 fős csoportban egy-egy élőképet Őrvidékről.
Az élőkép a terület bármely szegmensét megjelenítheti, például a soproni népszavazást, 

az Esterházyak fénykorát, a magyarok által lakott nyelvszigeteket stb. 
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Magyarok a nagyvilágban

A világ különböző pontjain kisebb-nagyobb lélekszámú migrációs eredetű magyar kö-
zösségek alakultak ki a kivándorlási hullámok következtében. Több millió magyar a Kár-
pát-medencét sújtó háborúk, egymást követő politikai rendszerváltozások és gazdasági 
válságok, valamint a trianoni békediktátum miatt hagyta el hazáját. A célországok több-
nyire a tengerentúli földrészek országai voltak, kivéve a közvetlenül az 1956-os forra-
dalmat követő és a későbbi hullámokat, amikor Európa nyugati országaiba is tömegesen 
vándoroltak ki magyarok. 

Az első klasszikusnak nevezhető magyar politikai emigráció a világosi fegyverletétel 
(1849. augusztus 13.) és a kiegyezés (1867) között volt, a politikai megtorlás elől körülbelül 
3-4000-en menekültek el. A második kivándorlási hullámban, 1867 és az 1920-as trianoni 
békediktátum között több mint 1,3 millióan emigráltak, elsősorban gazdasági, másodsor-
ban társadalmi okokból. A nehéz megélhetésen kívül a szociális feszültségek, megalázó 
bánásmód, a belső mobilitás szűk lehetőségei miatt menekültek az emberibb életmód 
utáni vágytól vezérelve. A második világháború kitöréséig további mintegy 200 000 fő 
keresett menedéket a nyugati világban. A második világháború, a népirtás, majd a szovjet 
megszállók és az önkényuralom újabb nagyobb menekülthullámot indított el: 1-1,5 millió 
fő emigrált. Az utolsó nagyobb kivándorlási hullámot, amely jelentős utánpótlást jelentett 
a magyar diaszpóraközösségek életében, az a 200 000 fő alkotta, aki az 1956-os forra-
dalom leverését követően a megtorlás elől vagy egy jobb élet reményében menekült el 
Magyarországról. Ezt követően 1990-ig valamivel több, mint 10 000 fő disszidált háborús, 
politikai vagy gazdasági okok miatt. 1990-től napjainkig a kivándorlás elsősorban gazda-
sági jellegű volt. 

1. ábra: A diaszpórában élő magyarok becsült létszáma (2011) (forrás: Gazsó Dániel [2017]: 
A diaszpóra tudományos megközelítése. https://www.korosiprogram.hu/diaszpora alapján)
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A magyar diaszpóraközösségek számszerű gyarapodása közben Magyarország a múlt-
ban egyre inkább elhatárolódott a külföldön élő emigránsoktól. Az 1940-es évek végétől, 
a kommunista diktatúra alatt egyre szigorúbb eljárások indultak a Nyugatra disszidál-
tak ellen, megfosztották őket állampolgárságuktól és magyarországi vagyonuktól. Ezt 
a szankciót 1990-ben hatályon kívül helyezték. Napjainkban Magyarország egyre szoro-
sabb kapcsolatot ápol a magyar diaszpóraközösségekkel. 

Ajánlott tevékenységek

Mit vinnél magaddal?

Ajánlott tagozat: alsó, felső

A pedagógus irányításával beszélgessenek a tanulók arról, hogy kinek élnek rokonai, is-
merősei külföldön, mikor hagyták el az országot, vajon visszajönnek-e, mit gondolnak 
a gyerekek, milyen lehet az élet egy idegen országban. Egyéni feladat keretében készítse-
nek listát és/vagy rajzot, amin csupán három tárgy szerepelhet, amit magukkal vinnének, 
ha az ő családjuk döntene a kivándorlás mellett. Körben ülve mutassák meg egymásnak 
a listájukat, és indokolják döntésüket.

Menjünk vagy maradjunk?

Ajánlott tagozat: felső

A tanulók 3–5 fős csoportokba rendeződve alkossanak családokat. Tervezzék meg, hogy 
milyen összetételű a család, ki mit dolgozik, milyen iskolába jár, stb. Vitassák meg, majd 
készüljenek fel, és játsszák el a társaiknak azt a jelenetet, amelyben egy vacsora közben 
a szülők elmondják a gyerekeknek, hogy a család lehet, hogy el fogja hagyni Magyar-
országot. Fontos, hogy minden szereplő/családtag a vállalt szerepe szerint fogalmazza 
meg érzéseit. Ütköztessék a véleményüket, és hozzanak döntést, hogy menjenek vagy 
maradjanak.

Magyarok között Magyarországon 

Ajánlott tagozat: felső

A tanulók 4-5 fős csoportokban tervezzenek meg egy háromnapos hétvégét külföldön élő, 
magyar származású gyerekeknek. A pedagógus figyeljen rá, hogy a tervezett programok 
tevékenykedtetők legyenek, és tegyék lehetővé, hogy a programra érkező gyerekek erő-
síthessék identitásukat, ápolhassák gyökereiket a magyar kultúrával, a néphagyományok-
kal, a magyar nyelvvel és az országgal való ismerkedésen keresztül.

Miután elkészültek, adjanak címet a programtervnek, és a kis csoportok képviselői mu-
tassák be a teljes csoportnak. Beszélgessenek arról, hogy melyik programrészeket tartják 
a leghasznosabbnak.
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Őseink nyomában

Ajánlott tagozat: alsó, felső

 

13. kép: Rohn Alajos: Kőrösi Csoma Sándor, litográfia (forrás: edit.elte.hu)

1784-ben, a székelyföldi Csomakőrösön egyszerű, szegény kisnemesi család sarjaként 
látta meg a napvilágot Csoma Sándor, aki rendkívüli akaraterővel 20 nyelven beszélő, 
zseniális tudóssá, korának és az utókornak meghatározó alakjává vált. Szellemi öröksége 
nevét a halhatatlanok közé emelte. 1819-ben Nagyenyedről indult 15 000  kilométeres,  
23 évig tartó útjára, hogy megkeresse a magyar őshazát. 

Életútja legfontosabb állomásai (időrendi sorrendben): Csomakőrös (Erdély), Nagyenyed 
(Erdély), Bukarest (Románia), Konstantinápoly (Törökország), Enez (Törökország), Ale-
xandria (Egyiptom), Larnaca (Ciprus), Szidón (Libanon), Bejrút (Libanon), Tripoli (Libanon), 
Latakia (Szíria), Aleppo (Szíria), Bagdad (Irak), Teherán (Irán), Meshed (Irán), Buhara (Üz-
begisztán), Kabul (Afganisztán), Amritszár (India), Srinagar (India), Leh (Zanglai kolostor – 
India), Subathu (brit határőr-parancsnokság – India), Zanskar (Phuktali kolostor – India), 
Basera (Kanami kolostor – India), Delhi (India), Agra (India), Váránaszi (India), Kalkutta 
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(India), Malda (India), Jalpaiguri (India), Titalia (ma: Tetulia Upazila, Banglades), Kalkutta 
(India), Dardzsiling (India).

A pedagógus irányításával beszélgessenek a tanulók Kőrösi Csoma Sándorról, kutatá-
sának fontosságáról. Jelöljék be egy térképen, és kössék össze életútjának legfontosabb 
állomásait. Alakítsanak párokat, majd válasszanak ki egy-egy helyszínt, és keressenek 
információt arról, hogy miért volt fontos az adott hely a kutató életében. A „két igaz, egy 
hamis” játék mintájára írjanak állításokat az egy-egy helyről összegyűjtött információk 
alapján. Az állításokat írják cédulákra, majd játsszák le a játékot. Az igaz állításokat tar-
talmazó cédulákat rögzítsék a térképen az adott település neve mellett.

Magyar vonatkozású emlékhelyek Németországban

Ajánlott tagozat: felső

A tanulók alkossanak 3–5 fős csoportokat. A pedagógus készítsen puzzle-t az alább 
felsorolt emlékműveket/emlékhelyeket ábrázoló képekből, melyeket a csoportok rak-
janak ki. Keressék meg térképen az adott várost. Az internet segítségével készítsenek 
útitervet (autóval és/vagy távolsági közlekedéssel), hogy hogyan érhetik el a lakóhe-
lyüktől az adott települést. Nézzenek utána, hogy útközben akad-e még olyan hely, 
ahol magyar vonatkozású emlékműveket találhatnak, majd „utazásszervezőként” ké-
szítsenek ajánlót a többi csoport számára. Az ajánlatok meghallgatása után a tanulók 
körben ülve mondják el, hogy melyik utat választanák. Választásukat indokolják meg 
néhány mondatban.

• Bambergi lovas – a kutatók szerint Szent Istvánt (969–1038), az első magyar királyt 
ábrázolja. A szobor a bambergi dóm nyugati kórusának pillérén található.

• Liszt Ferenc (1811–1886) – magyar-osztrák zeneszerző. Sírkápolnája Bayreuthban 
található. 

• Árpád-házi Szent Erzsébet (1207–1231) – szobája a pottensteini várban látható.
• Ajtósi Albrecht Dürer (1471–1528) – a festő édesapja a Gyula melletti Ajtósról szár-

mazott. Nürnbergi házában ma múzeum található.
• Gróf Leiningen-Westerburg Károly (1819–1849) – honvéd vezérőrnagy, az aradi vér-

tanúk egyike. Szülőházát Ilbenstadtban emléktábla jelzi. 
• Boldog Gizella (980 k. – 1059) – Szent István felesége. A kolostor, mely sírját őrzi, 

Passauban található.
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Az Aranycsapat Angliában

Ajánlott tagozat: alsó, felső

14. kép: A magyar válogatott a 6:3-as meccs előtt 1953-ban a Wembley-stadionban  
(forrás: Fortepan/Kovács József)

Tanári narráció: 1953. november 25. – a Magyarország–Anglia labdarúgó-mérkőzés ered-
ménye: 6:3. Ezen a napon Magyarországon szinte mindenki a rádiót hallgatta. Világraszóló 
csodát ért el a válogatott. A 105 000 néző közül kb. 15 000 magyar foglalt helyet a Wemb-
ley-stadionban. A csapattagokat a pályaudvaron „körülrajzották” az Angliában élő magyar 
emigránsok. Úton hazafelé egész Európán át bárhol állt meg a vonat, mindenhol tömeg 
ünnepelte a csapatot.

Képzeljék el a tanulók, mit érezhettek az Angliában emigrációban élő honfitársaink a ma-
gyar válogatott legendás mérkőzése alatt. 3–5 fős csoportokban tervezzék meg, hogyan 
biztatnák az Aranycsapatot. Találjanak ki szurkolói rigmusokat, tapsokat, és készítsenek 
hozzá eszközöket is (pl. zászlók, transzparensek, plakátok, pólók). Nézzék meg felvételen 
a híres gólokat, és szurkoljanak a csapatnak.

Magyar és/vagy magyar származású Nobel-díjasok – szoborkészítés, szoboravatás

Ajánlott tagozat: alsó, felső

A kimagasló szellemi teljesítmény legnagyobb nemzetközi elismerése a Nobel-díj, mely 
Alfred Nobel (1833–1896) svéd kémikus és feltaláló nevéhez köthető, aki hatalmas vagyo-
nát a biztonságosan szállítható robbanószer, a dinamit feltalálásának köszönhette. Mivel 
gyermeke nem született, vagyonát végrendelete alapján a Nobel Alapítvány kezeli, és 
a hagyaték kamatait osztják szét évente az arra érdemes személyek között.
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Nobel végrendelete az alábbi öt díjat nevesíti: 
• fizikai;
• kémiai;
• fiziológiai és orvostudományi;
• irodalmi;
• béke.

A Svéd Nemzeti Bank 1968-ban alapított egy közgazdasági díjat, melyet ma már a No-
bel-díjjal egyenrangúnak fogad el világ.

Magyar és/vagy magyar származású Nobel-díjasok (akkor kapták a Nobel-díjat, amikor 
Magyarországon éltek, és díjazott munkásságuk magyarországi tevékenységükhöz kötő-
dik, vagy Magyarországon születtek, de emigrációban éltek és alkottak a díjazás idején, 
illetve nem Magyarországon születtek, de legalább egyik szülőjük magyar származású): 

• Szent-Györgyi Albert (Budapest, 1893 – Woods Hole, USA, 1986) – fiziológiai és or-
vostudományi Nobel-díj, 1937;

• Kertész Imre (Budapest, 1929 – Budapest, 2016) – irodalmi Nobel-díj, 2002;
• Lénárd Fülöp (Pozsony, 1862 – Messelhausen, Németország, 1947) – fizikai Nobel-díj, 1905;
• Békésy György (Budapest, 1899 – Honolulu, USA, 1972) – fiziológiai és orvostudo-

mányi Nobel-díj, 1961;
• Gábor Dénes (Budapest, 1900 – London, 1979) – fizikai Nobel-díj, 1971;
• Wigner Jenő (Budapest, 1902 – Princeton, USA, 1995) – fizikai Nobel-díj (megosztva), 1963;
• Harsányi János (Budapest, 1920 – Berkeley, USA, 2000) – közgazdasági Nobel-díj 

(megosztva), 1994;
• Oláh György (Budapest, 1927 – Beverly Hills, USA, 2017) – kémiai Nobel-díj, 1994;
• Herskó Ferenc (Karcag, 1937–) – kémiai Nobel-díj (megosztva), 2004;
• Hevesy György (Budapest, 1885 – Freiburg im Breisgau, Németország, 1966) – ké-

miai Nobel-díj, 1943;
• Richard Adolf Zsigmondy (Bécs, 1865 – Göttingen, Németország, 1929) – kémiai 

Nobel-díj, 1925;
• Bárány Róbert (Bécs, 1876 – Uppsala, Svédország, 1936) – fiziológiai és orvostudo-

mányi Nobel-díj, 1915;
• Milton Friedman (New York, USA, 1912 – San Francisco, USA, 2006) – közgazdasági 

Nobel-díj, 1976;
• Daniel Carleton Gajdusek (New York, USA, 1923 – Tromsø, Norvégia, 2008) – fizioló-

giai és orvostudományi Nobel-díj (megosztva), 1976;
• Elie Wiesel (Máramarossziget, 1928 – New York, USA, 2016) – béke-Nobel-díj, 1986;
• Polányi János (Berlin, 1929 –) – kémiai Nobel-díj (megosztva), 1986.

A pedagógus irányításával beszélgessenek a tanulók a Nobel-díjas magyarokról.
Alakítsanak 3–5 fős csoportokat, és válasszanak 1-1 díjazottat, akinek a munkássága 

leginkább tetszik. (Ismereteiket az internet segítségével bővíthetik.) Gyurmából készítsék 
el a szobrát vagy az emlékművét. (Fontos, hogy az alkotás valamilyen módon jelenítse 
meg azt a produktumot – találmányt, felfedezést, tudományos, illetve művészi alkotást –, 
amellyel a díjazott kiérdemelte ezt a rangos nemzetközi elismerést.)

A csoportok készüljenek fel a szoboravatásra. Írjanak néhány perces méltatást, és ren-
dezzenek szoboravató ünnepséget.
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Ismerjük meg egymást! – Kapcsolatteremtő/közösség-
építő tevékenységek határon túli tanulókkal

A fejezet célja, hogy egyrészt ötleteket adjon a pedagógusoknak a saját osztályuk és egy 
határon kívüli magyar tanulókból álló csoport közötti online kapcsolatfelvételre. Az aján-
lott tevékenységek a kezdeti ismerkedő, névtanuló játékoktól indulnak, majd kiterjednek 
az egymás környezetének, a tanulók fontos tereinek megismerésére is. Az izgalmas közös 
online játékokat játszva egymásról is egyre többet tudhatnak meg, valós kapcsolatok 
szövődhetnek, és felkelthető vágyuk a rendszeres, alkalomtól független közös együttlétre 
és játékra.

Másrészt a már kialakult közös kapcsolat a jeles napok és nemzeti ünnepek megünnep-
lésére is lehetőséget ad, ahol a külhoni és az országhatáron belüli tanulók együtt élhetik 
meg magyarságukat és ápolhatják hagyományaikat. 

 

Ismerkedő, hangulatteremtő játékok

Osztálykép

Ajánlott tagozat: alsó

A tevékenység célja a testvérosztály tagjainak alaposabb megismerése.
A pedagógus egy A/2-es méretű lapon jelöljön be tenyér méretű köröket vagy négyze-

teket az osztálylétszámnak megfelelően. Minden tanuló rajzolja bele az egyik körbe/négy-
zetbe a saját arcképét és írja alá a keresztnevét. Mellé odarajzolhat egy rá jellemző tár-
gyat (pl. focilabda, gitár, balettcipő). A kész rajzot a pedagógus lefotózza, és az osztályról 
készült kép kíséretében elküldi a határon túli testvérosztálynak. Megkéri őket, hogy ők is 
tegyék ugyanezt. A feladat mindkét osztály számára, hogy a fotók alapján beazonosítsák 
az „önarcképeket”. 

Névtanuló játék

Ajánlott tagozat: alsó, felső

Az online térben a tanulók bekapcsolt mikrofonnal és kamerával vesznek részt. A játékot 
az kezdi, akinek a keresztneve az első az ábécésorrend szerint a csoportban előforduló 
nevek közül (pl. Ábel, Ádám, Adél, András, Anna stb.). (Ábécébe soroláskor a rövid-hosszú 
magánhangzók különbségét nem kell figyelembe venni, azaz pl. Ádám megelőzi Andrást.) 
A kezdő játékos bemondja a nevét. Ezután aki úgy gondolja, hogy az ő neve következik, 
megismétli az előző nevet, majd hozzáteszi a sajátját is. Minden tanuló csak két nevet 
mond, nem kell láncként ismételni az összes korábbi nevet. Ha valaki észreveszi, hogy 
ő következne, azaz elhibázták az ábécésorrendet, akkor a játék elölről indul. A cél, hogy 
minél hamarabb elhangozzon mindenki keresztneve.
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Közös történetalkotás

Ajánlott tagozat: alsó, felső

Az online térben a pedagógus elkezd egy mesét, majd minden tanuló egy-egy mondattal 
továbbszövi. A szövegalkotás alsó tagozatban szóban történik, felső tagozatban a történe-
tet csevegés ablakba is írhatják. 

Nagyobbaknál azzal bővülhet a kihívás, hogy a pedagógus kioszt tanulónként egy-egy szót, 
amelyet bele kell foglalniuk a szövegükbe. Olyan kifejezések javasoltak, amelyek a külhoni 
tanulók kultúrájához kapcsolódnak. Például Felvidék esetén Tátra, sztrapacska, Rákóczi stb.

Fekete-fehér-igen-nem

Ajánlott tagozat: alsó, felső

A játék célja, hogy mindenki elkerülje a címben szereplő négy szó kimondását. Alsó ta-
gozaton a pedagógus az online térben felváltva tesz fel kérdéseket a két osztály tanulói-
nak, melyekre azonnal válaszolniuk kell. Aki kimondja valamelyik tiltott szót, kiesik. Felső 
tagozaton a pedagógus a két osztályból vegyesen alkot párokat. A páros egyik tagja egy 
kérdéssel indítja a beszélgetést, de a társa visszakérdezhet, miután megválaszolta. Ha 
fél percig úgy tudnak beszélgetni, hogy a négy szót nem használják, mindketten nyernek. 
Miután minden párosnál lesz egy nyertes, a győztesek egymással is versenyeznek, amíg 
csak egy nyertes marad. A tevékenység tovább nehezíthető oly módon, hogy a kérdések-
nek mindenképpen az adott országra kell vonatkozniuk. 

Sakkverseny

Ajánlott tagozat: alsó, felső

A versenyre jelentkező tanulók előzetes beosztás alapján játsszák a fordulókat online 
sakkprogram segítségével. A pedagógus a versenyt nyilvánosan, az online térben érté-
keli, és kihirdeti a helyezetteket, valamint megkéri a tanulókat, hogy röviden osszák meg 
az élményeiket a játszmákról (mit éreztek a játék közben, meg tudták-e fordítani az állást, 
elégedettek-e a saját teljesítményükkel, mit csinálnának másként, stb.). 

Egy másik verziója ugyanennek a tevékenységnek a közösségi sakkverseny: az anyaor-
szágiak vannak az egyik színnel, a határon túliak a másikkal, és mielőtt lépnének, a csa-
pattagok egyeztetik a lépéseiket egymás között. 

5 perc – 5 érdekesség

Ajánlott tagozat: felső

A pedagógus a két osztályból vegyesen alkot párokat, akiknek 5 percnyi páros beszélgetés 
alatt 5 érdekes információt kell egymásról kideríteniük. Nagyobb kihívássá teszi a felada-
tot, ha 5 olyan dolgot kell keresniük, amiben hasonlítanak, vagy ami közös bennük. Az idő 
letelte után a tanulók nagy körben megosztják a legérdekesebb dolgokat, amiket megtud-
tak. Például mindketten kipróbálták már a rántott húst lekvárral kombinálva. 
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Online Activity 

Ajánlott tagozat: felső

A játék a klasszikus Activity szabályai szerint működik, csak az online térben. A feladványt 
és a játékmódot a pedagógus vagy kijelölt játékmester küldi külön privát üzenetben a so-
ron következő játékosnak, aki csoporttagjainak mutogat, rajzol, vagy épp magyaráz ka-
merán keresztül. Amikor ő magyaráz, az ellenséges csapat játékosai nem találgathatnak. 
A csoportok vegyesen országon belüli és határon túli tanulókból állnak. A szó kitalálására 
mindig egy perc áll a rendelkezésükre, az idő végét a játékvezető jelzi. A rajzolás megosz-
tott képernyővel és erre alkalmas programmal lehetséges.

Erről jut eszembe 

Ajánlott tagozat: alsó, felső

A tanulók bekapcsolt hangszóróval és kamerával vesznek részt a játékban. A játék ve-
zetője mond egy szót és hozzá egy nevet, aki folytatja utána a sort. A kijelölt diáknak 
olyan kifejezést kell mondania, ami először eszébe jut a szóról, majd ő is megszólít 
valakit, aki folytatja az asszociációs sort. Ha a kapcsolat nem nyilvánvaló, bárki rákér-
dezhet az összefüggésre. Ha egy játékos nem tudja folytatni a sort vagy a kapcsolatra 
magyarázatot adni, kiesik. 

Például: labda, foci, kapu, zöld, erdő, fa, alma, víz (az almát meg kell mosni), strand, 
nyár, tábor, sátor, éjszaka, sötét stb. 

Én a családomban

Ajánlott tagozat: alsó, felső

A tanulók saját magukról, illetve a családjukról olyan állításokat fogalmaznak meg, ame-
lyek szerintük többekre igazak lehetnek. Például: „Egy testvérem van”; „Otthon mindig én 
viszem ki a szemetet”; „A szüleim gyakran rám szólnak, hogy nem kapcsoltam le a vil-
lanyt”; stb. Aki igaznak érzi magára, az jelentkezik. A jelentkezők közül a kezdő választja 
ki azt, akinek a következő mondatot mondania kell. Ha a megszólított nem tud állítást 
megfogalmazni, kiesik a játékból. A végén beszéljék meg, hogy kinek melyik közös pont 
okozta a legnagyobb a meglepetést.

Te vagy én, én vagyok te

Ajánlott tagozat: felső

A tanulók online párokat alkotnak, és 3-3 percet kapnak arra, hogy először egyikük, az-
után a másikuk bemutatkozzon, és meséljen magáról a párjának. Ezután visszatérnek 
a nagy csoportba, és a társuk bőrébe bújva, egyes szám első személyben bemutatkoznak, 
mintha ők lennének a másik. A cél, hogy a 3 perc alatt elhangzó információkból minél töb-
bet elmondjanak. A pedagógus kérje meg a tanulókat, hogy próbáljanak érdekes és vicces 
információkat is megosztani magukról.
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A tevékenység még humorosabbá tehető oly módon, ha a bemutatkozást látszólag 
az adott személy végzi, de kikapcsolt mikrofonnal. Valójában a társa mondja a szöveget, 
melyre ő tátog, és a szövegnek megfelelően gesztikulál.

 

Az iskolai és a lokális környezet bemutatásához kapcsolódó tevékenységek

Kisfilm a városunkról

Ajánlott tagozat: felső

A tanulók csoportmunkában készítsenek okostelefonnal egy maximum 5 perces videót, 
mellyel bemutatják a városukat. Mi az, amit a legszebbnek tartanak benne? Melyek a la-
kóhelyük nevezetességei, különleges zugai? Milyen iskolán kívüli programokra járnak? 
Hol tudnak kikapcsolódni, feltöltődni, sportolni? A kész kisfilmet osszák meg a megismert 
határon túli osztállyal, és kérjék meg őket, hogy ők is mutassák be a lakókörnyezetüket 
hasonló módon. A pedagógus hangsúlyozza, hogy próbálják minél személyesebbé tenni 
kisfilmjüket, s leginkább a számukra bármely szempontból kedves és különleges helyeket 
hangsúlyozzák.

A mi sulink

Ajánlott tagozat: felső

A tanulók csoportmunkában készítsenek egy maximum 1 perces videoklipet az iskolájuk-
ról. Zenei alapként általuk kedvelt magyar zenekart vagy előadót válasszanak. A klipben 
jelenítsék meg az iskola általuk fontosnak tartott tereit és büszkeségeit. A videót juttassák 
el a határon túli osztályhoz, és kérjék meg, hogy ők is készítsenek egy hasonlót az isko-
lájukról. Tartsanak a két iskolában egy időben klippremiert, majd utána élőzzenek megin-
terjúvolva a klip szereplőit.

Online fotókiállítás

Ajánlott tagozat: felső

Egy tanuló maximum 3 darab, okostelefonnal készült képpel vehet részt a versenyben. 
A fotók témája a tanulók környezete. A képeket címmel vagy azonosító számmal, de név 
nélkül töltsék föl egy közös online galériába. Egy tanuló az általa legszebbnek, legötlete-
sebbnek ítélt 3 fotóra szavazhat. Az online térben közösen megünneplik a győzteseket, és 
mindenki elmondhatja a fotója történetét.  

Térjenek ki arra is, hogy volt-e olyan kép, ami a saját környezetükben készült, mégis 
meglepte őket idegenségével és újszerűségével, illetve hogy mi volt számukra érdekes 
a másik csoport által készített fotókban.
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Városfejlesztés a négyzeten 

Ajánlott tagozat: alsó, felső

A két iskola ugyanazon évfolyamának diákságát a pedagógus segíti kapcsolatba lépni pá-
rok kialakításával. A párosítás szempontja lehet az azonos fakultáció vagy szakkör, esetleg 
az ábécésorrend szerinti társítás is. A párok dolgozzanak ki együtt 2-2 városfejlesztési 
újítást, ami a szűkebb vagy tágabb környezetükben hozzájárulhatna ahhoz, hogy job-
ban érezzék magukat a lakóhelyükön. Írják meg egymásnak ötleteiket, gondolkodjanak 
együtt a két település fejlesztési lehetőségein, majd egy projektterv keretében prezen-
tálják az osztályaiknak. A tervekhez a páros nem az adott településen élő tagja végezzen 
egy kis kutatómunkát: hol él pontosan a párjuk, hogy néz ki a városa, környéke, s mely 
problémákon lehetne javítani. Társukkal készítsenek akár látványterveket, rajzokat, ame-
lyekkel illusztrálni tudják az elképzeléseiket. A két osztály fejlesztéseiből rendezzenek 
online kiállítást, és mindenki szavazzon a neki legjobban tetsző ötletre. Közösen hirdessék 
ki a szavazás győzteseit. 

Ország, város, dal, vers

Ajánlott tagozat: felső

A tanulók online, bekapcsolt kamerával vesznek részt a tevékenységben. Nagyon fontos, 
hogy a pedagógus figyelje a chatablakot. A tevékenység célja, hogy a tanulók próbálják 
meg országukat, városukat, iskolájukat és osztályukat egy-egy hasonlatban megragadni. 
Az ötleteket csevegőablakba írják, és a végén megszavazhatják a legtalálóbbakat. Valós 
elnevezések és címek helyett fantáziacímeket is adhatnak.

A következő mondatokat kell befejezniük:
• Ha az országom egy élőlény lenne, …
• Ha a városom egy film lenne, …
• Ha az iskolám egy vers lenne, …
• Ha az osztályom egy dal lenne, …

 

Ünnepnapokhoz és jeles napokhoz kapcsolódó közös tevékenységek

Az aradi vértanúk emléknapja (október 6.)

Akik értünk haltak – kerekasztal-beszélgetés a magyar hősökről

Ajánlott tagozat: felső

A tanulók varrjanak és viseljenek fekete szalagot a megemlékezés idejére. Lehetőség 
szerint kérjük meg erre a külhoni tanulókat is. A beszélgetés előtt hallgassák meg Kátai 
Zoltán Ének az aradi vértanúkról című dalát. A pedagógus figyeljen arra, hogy mindenki 
kapjon szót. Az online beszélgetés témája: Kiket ünneplünk ma? Miért nevezzük őket 
vértanúnak? Miért áldozták fel az életüket? A tanulók hogyan gondolnak a hazájukra, 
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illetve Magyarországra? Érthető-e számukra ez az áldozat? Képzeljék el, mit mondtak 
volna az egyik vértanú gyermekei az édesapjuknak, aki a harcba indul? Volt-e értelme 
az áldozatuknak?

A tevékenység végén a pedagógus felkérhet néhány tanulót, hogy olvassanak fel kije-
lölt részeket az aradi vértanúk búcsúleveleiből. A tanulók próbáljanak arra figyelni, hogy 
milyen érzelmekkel várták az elítéltek a halált, mi foglalkoztatta őket ezekben a drámai 
órákban, ki vagy mi miatt aggódtak. 

Határokon átívelő filmklub 

Ajánlott tagozat: felső

A két tanulócsoport számára egy időben elindítják Vecsernyés János 2014-ben készült 
Utolsó órák című 55 perces tévéfilmjét, mely gróf Batthyány Lajos siralomházban töltött 
napjait dolgozza fel. Miután mindkét csoport befejezte a filmet, a pedagógusok feldolgozó 
kérdésekkel beszélgetést indítanak. 

Javasolt kérdések:
• Milyen érzéseket váltott ki belőled a film?
• Mit üzentél/tanácsoltál volna a főszereplőnek? / Mit gondolsz, helyesen döntött?
• Melyik szereplővel tudtál a leginkább azonosulni? Miért?
• A te személyes életedre lefordítva milyen üzenetet hordoz a film?

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.)

Az én történetem

Ajánlott tagozat: felső

A határon túl élő magyar diákok és az itthoniak is keressenek olyan személyt a környeze-
tükben, akinek vannak személyes emlékei az 1956-os forradalommal kapcsolatban, akár 
gyerekként, akár felnőttként. Készítsenek vele interjút – videó/kisfilm vagy képes-írásos 
formában –, és osszák meg egymással. 

Új élet, új hazában

Ajánlott tagozat: felső

Az 1956-os magyar események után mintegy 200 000-en hagyták el az országot. A két 
csoport tanulói nézzék meg Kilyénfalvi Gábor Közöttünk élnek című dokumentumfilmjének 
egy részletét, melyben olyanok mondják el a forradalom utáni menekülésük történetét, 
akik akkor gyerekek vagy kamaszok voltak. 

A pedagógus kérje meg a tanulókat, hogy csoportmunkában egy-egy állóképben je-
lenítsék meg a szökést, próbálják meg láthatóvá tenni azokat az érzelmeket, amelyeket 
az akkor menekülő gyerekek érezhettek. Ügyeljenek rá, hogy kamerán keresztül a másik 
csoport is lássa a jelenetet. Majd beszéljék meg, hogy nekik mit jelentene elhagyni a ha-
zájukat, elszakadva a barátaiktól, rokonaiktól, iskolájuktól, kedvenc helyeiktől, és egy 
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ismeretlen országban új nyelven folytatni az életüket. Van-e esetleg olyan tanuló, aki-
nek van erről saját tapasztalata? Mit gondolnak a külhoni tanulók, mennyiben lenne más 
az életük Magyarországon?

A magyar tudomány napja (november 3.)

Tudósok délutánja

Ajánlott tagozat: alsó, felső

Azok a tanulók, akik érdeklődnek valamilyen tudományág iránt, mutassák be maximum 
két percben (ez a legújabb technikai vívmányoktól a csillagászaton vagy az egzotikus nö-
vényeken és a házi kedvenceken át az ásványokig bármi lehet). Ha lehetséges, az or-
szágon belüli és a külhoni tanulókat felváltva hallgassák meg közös online platformon. 
Az előadások között a tanulók számos világhálón is fellelhető, gyufaszálak áthelyezéséből 
álló feladványt oldhatnak meg, illetve Rubik-kocka-versenyen vehetnek részt. A tanulók 
számára az alkalom végére vonzóbbá válhat a tudományos pálya, illetve tudatosítható, 
hogy a versenyhez használt Rubik-kockán és biztonsági gyufán kívül a külhoni tanulókkal 
való kapcsolatot lehetővé tevő számítógép is magyar találmány.

Valóságos csodák

Ajánlott tagozat: felső

Osszuk a tanulókat kisebb csoportokra. Gyakoroljanak be olyan „bűvésztrükköket” vagy 
kísérleteket, melyeknek alapja valamilyen fizikai vagy kémiai jelenség. A két iskola diákjai 
felváltva mutassák be a tudományukat, amit a többiek online követnek. A lényeg, hogy 
élőben kell elvégezni. A kísérlet végén nagyon röviden foglalja össze a csoport szóvivője, 
hogy mi volt a bemutató lényege tudományos szempontból.

Karácsonyi ünnepkör (advent és karácsony)

Adventi naptár

Ajánlott tagozat: alsó, felső

Mindkét iskola diáksága készítsen „online adventi naptárat”. Rögzítsenek előzetesen 24 kis 
ajándék videót vagy képet, amiből minden tanuló vegye ki a részét a saját képességeinek, 
érdeklődési körének megfelelően. Például: énekelhetnek karácsonyi dalokat, táncolhat-
nak, mondhatnak karácsonyi verset vagy mesét, tervezhetnek egy digitális karácsonyi 
képeslapot, festhetnek képet, de részt vehetnek egy téli tájról készült fotóval, vagy me-
sélhetnek a legszebb karácsonyi élményükről is. Mindennap küldjék át az aznapra szánt 
ajándékukat, és közösen nézze meg az osztály, amit kaptak. Az utolsó tanítási napon 
tartson a két csoport közös online „találkozót”, amikor megköszönhetik az ajándékokat, 
és megbeszélhetik, milyen érzés volt, hogy mindennap meglepték őket, és ez mennyiben 
járult hozzá az adventi időszak hangulatához.
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Együtt a karácsonyfa körül

Ajánlott tagozat: alsó, felső

Egy-két ismert karácsonyi dal meghallgatása után a tanulók meséljék el, milyen karácso-
nyi szokásokat, hagyományokat őriznek, esetleg milyen ételkülönlegességeket sütnek-főz-
nek saját családi körben. A pedagógus világítson rá a hasonlóságokra és különbségekre. 
Ezután a résztvevők pantomim mozdulatokkal megajándékozzák egymást. Az első tanuló 
hangsúlyos pantomim mozdulatokkal kiválasztja, elkészíti vagy becsomagolja az ajándé-
kát, és a levegőbe nyújtva átadja egy másik tanulónak, aki elfogadja és értelmezi. Rövi-
den véleményt cserélnek az ajándékról, majd a második tanuló is elkészít egy ajándékot, 
amelyet valaki másnak hozott. Fontos, hogy mindig csak a megajándékozott mondja ki, 
hogy szerinte mit kapott.

A magyar kultúra napja (január 22.)

A legjeink

Ajánlott tagozat: felső 

A magyar és a külhoni tanulók vegyesen alkossanak csoportokat, és az első gondolatuk 
alapján próbálják meg befejezni a következő mondatokat. 

A kedvenc magyar
• mesefilmem: 
• filmem:
• népmesém:
• népdalom:
• zenekarom:
• zeneszámom:
• versem:
• költőm/íróm:
• színészem:
• könyvem:
• épületem:
• hidam:
• festményem/szobrom:
• ételem/italom:
• városom:
• tájegységem:
• fürdőm:

Ha szeretnék, indokolhatják is a választásukat. 
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Ajánlom magamat! 

Ajánlott tagozat: felső

A tanulók a magyar kultúra napjára készítsenek egyénileg egy-egy digitális könyvismerte-
tőt, amelyben feltüntetik az általuk kedvelt irodalmi mű pontos adatait, és írnak róla egy 
rövid ajánlót, hogy mások is kedvet kapjanak az elolvasásához. A magyar kultúra napján 
mindkét osztály mutassa be röviden a szövegeit, majd a könyvismertetőket helyezzék el 
egy mindenki által elérhető felületen. Ezután vitassák meg közösen a feladat során szer-
zett tapasztalataikat.

A megbeszélés lehetséges kérdései:
• Szerepelnek-e a két csoport listáján azonos szerzők vagy azonos művek? 
• Vannak-e olyan szerzők a másik osztály listáján, akit nem ismernek?
• Milyen arányban szerepelnek a listákon magyar, illetve külföldi szerzők?
• Hogyan szolgálják a jellem fejlődését az irodalmi művek?
• Miért fontos a magyar kultúra? Mi a szerepe?
• Hogyan jelenik meg a magyar kultúra a diákok életében?

Így írunk mi!

Ajánlott tagozat: felső

A pedagógus meghirdet egy szabadon választott témájú vers- és prózaíró versenyt a két 
tanulócsoport között. Meghatározott időpontra a pedagógus és a zsűritagok e-mail-címére 
kell elküldeni a pályaműveket. Az alkotásokat a pedagógusokból és két-három diákból álló 
zsűritag értékeli. A két kategóriában az első 3-3 helyezett kap elismerő oklevelet.

1848–49-es forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.)

Közös ünnep

Ajánlott tagozat: alsó, felső

A pedagógus a testvériskola tanáraival összehangolva megszervezi, hogy a március 
15-i ünnepségen a két iskola diáksága összekapcsolódjon. Lehetőség szerint élőben, 
nagy kivetítőn látva egymást a testvérosztályok együtt énekeljék el a Himnuszt oly 
módon, hogy a szöveget felosztják, és felváltva énekelik. A közös éneklés megszer-
vezése és technikai összehangolása komoly szervezést igényel. Emellett egyéb, már-
cius 15-éhez, a forradalomhoz és a szabadságharchoz kapcsolódó dalt, zeneművet is 
énekelhetnek. 

Javasolt dalok: 
Toborzók: Kossuth-nóta, Huszár gyerek…, Süvegemen nemzetiszín rózsa…
Indulók: Klapka-induló, Kossuth-induló
Könnyűzenei dalok: Cseh Tamás: Petőfi halála; Koncz Zsuzsa: Egy fiatal költő emléké-
re; Kormorán: A költő visszatér; megzenésített Petőfi-versek 
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A közös ünneplés második részében a tanulók rövid videoüzenetben emlékeznek meg 
a szabadságharc eseményeiről és hőseiről. Ehhez az ünnepséget megelőző feladatuk az, 
hogy a forradalom és szabadságharc eseményeiből kisebb csoportokban kiválasztanak 
egy mozzanatot (pl. a 12 pont felolvasása, Landerer nyomdájában szórólapok nyomá-
sa, a Nemzeti dal előadása, a hatalom fellépése, Táncsics Mihály kiszabadítása stb.), és 
rövid színpadi jelenetet írnak belőle. Meghatározzák és kiosztják egymás közt a szere-
peket, megírják a forgatókönyvet, a párbeszédeket, majd gyakorolják a jeleneteket (de 
akár improvizálhatnak is). A színdarabot egymás előtt játsszák el, jelmezként, díszlet-
ként bármilyen eszközt, tárgyat felhasználhatnak. A pedagógusok kamerával rögzítik 
az előadást. 

Kokárdák – másképp

Ajánlott tagozat: alsó, felső

A nemzeti ünnep alkalmából a két tanulócsoport készítsen kokárdákat minél különlege-
sebb és kreatívabb módon bármely méretben és anyagból. Szervezzenek egy „Kokárdaki-
állítás” című online eseményt egy mindenki által használt felületen. A megadott határidőig 
név nélkül tegyék rajta közzé a műveikről készült fotókat, és bocsássák őket szavazásra. 
A legtöbb szavazatot kapó alkotásokat díjazzuk!

Találkozzunk a Pilvaxban!

Ajánlott tagozat: felső 

A tanulók képzeljék el, hogy beülnek egy ebédre a Pilvax kávéházba 1848. március 15-
én, és belecsöppennek az események sűrűjébe. A történések hatására maguk is forra-
dalmárokká válnak. Mi vezetett idáig? Mi lelkesítette őket át ennyire? Írják meg a jele-
netet egy novella formájában „Beléptem a Pilvaxba” címmel. Minden tanuló válasszon 
a világhálóról vagy rajzoljon hozzá egy illusztrációt. A novellákat fűzzék egybe, lássák 
el az illusztrációkkal, és egy kötetté fűzve postán küldjék el a március 15-i ünnepre 
a testvériskola tanulóinak. Kiegészítésként a tanulók a legjobban sikerült írást meg 
is filmesíthetik. Az elkészült kisfilmet küldjék el videómegosztó segítségével a többi 
tanulónak.

Húsvéti ünnepkör (nagyböjt, húsvét, pünkösd)

Húsvéti üdvözlet

Ajánlott tagozat: alsó, felső

A két tanulócsoport tagjaiból véletlenszerűen párokat sorsolnak ki a pedagógusok. Minden 
tanuló megkapja kisorsolt párja postacímét. A feladat, hogy egyedi készítésű húsvéti üd-
vözlőlapokat küldjenek egymásnak. Ha a két tanulócsoport nem ismeri egymást, a képes-
lapok célja a kapcsolatfelvétel, ha ismerik egymást, a kapcsolat erősítése. A pedagógus 
képeslapméretű fehér kartonlapokat oszt ki minden tanulónak. Ismerteti velük a képes-
lapírás formai szabályait. A képeslap egyik oldalára húsvéthoz kapcsolódó illusztrációt 
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készítenek, a másik oldalra pedig a címzésen túl egy személyes köszöntőt írnak. A kézzel 
készített képeslapokat időben postára adják. Nagyobb tanulók a kapott képeslappal szelfit 
készítenek, és megosztják a közös csoportban.

Zöld erdőben jártam

Ajánlott tagozat: alsó, felső

A diákok gyűjtsenek előzetesen kis csoportokban minél több locsolóverset, majd válasz-
szák ki közülük a legkedvesebbet vagy legérdekesebbet. Próbálkozzanak saját locsolóvers 
írásával is! A lányok verse a locsolás fogadásáról szóljon. A legvégén szavazzanak, és 
a legviccesebbnek tartott verset a fiúk kánonban mondják el, melyre a lányok is közösen 
válaszolnak a nyertes versükkel. 

Húsvéti receptek cseréje

Ajánlott tagozat: felső

Hallottál már a sárga túróról? Jellegzetes húsvéti étel, mely főként Csereháton, a Hajdú-
ságban és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében terjedt el. Szinte minden családban van 
egy-egy nagyon régi, jól bevált húsvéti recept, ami újdonságként szolgálhat másoknak. 
A gyerekek előzetesen gyűjtsenek egy-egy családi receptet, majd töltsék fel egy nagy kö-
zös receptkönyvbe. A tavaszi szünet alatt lehetőség szerint mindenki készítsen egy ételt 
el otthon, és küldjön osztályának fotót a kipróbált új ételkreációról.

A magyar költészet napja (április 11.)

Egy szó híján

Ajánlott tagozat: alsó, felső

A pedagógus online térben megoszt egy kevésbé ismert, ám a gyerekek számára érdekes 
verset, amelyből előzetesen kitakar szavakat. A tanulók beírják chatbe vagy bemondják 
közvetlenül, hogy szerintük mely szavak illenek a kitakart helyekre. A feladat a megoldás 
elmondásával zárul, majd jöhet egy újabb hiányos vers. Javasolt költők például: Varró 
Dániel, Lackfi János, Romhányi József.

Rímfaragók

Ajánlott tagozat: alsó, felső

A pedagógusok osszák négytagú csoportokba a diákokat. A két pedagógus online chat-
csoportokba köti össze a kiválasztott csoporttagokat. A csoportok írjanak megadott té-
mákban közösen verset, alsó tagozatosoknál négysoros, felső tagozatosoknál nyolcsoros 
terjedelemben. A kész verseket olvassák fel az egész csoport előtt. Nagyobb diákoknál 
a feladatot nehezíthetjük azzal, hogy megadott műfajban (pl. haiku, szonett, óda) kell 
írniuk, megfelelve azok formai és tartalmi követelményeinek.
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A mi versantológiánk

Ajánlott tagozat: alsó, felső

Mindkét tanulócsoport elkészít egy versgyűjteményt: tanulónként kiválasztanak egy-egy 
verset, amely valamiért sokat jelent neki. A pedagógus segítségével egybeszerkesztik, és 
elküldik a testvérosztálynak illusztrálásra, és fordítva. Így megismerik és személyesebbé 
teszik egymás kedvenc verseit. Végül a két pedagógus egy nagy közös kötetté szerkeszt-
heti a két illusztrált antológiát.

A magyar sport napja (május 6.)

Ki vagyok én? 

Ajánlott tagozat: felső

A tanulók előzetesen válasszanak egy-egy példaképet maguknak a régmúlt vagy a jelen 
magyar sportolói közül (parasportolókra is gondoljanak). Az online térben fogalmazzanak 
meg állításokat a sportolóról egyes szám első személyben, a többieknek pedig ki kell 
találniuk, kinek a bőrébe bújtak. Ezután a diákok beszéljenek saját, sporthoz való viszo-
nyukról. Lennének-e élsportolók? Milyen érzés lehet egy nemzetet képviselni egy verseny 
során? Váltanának-e nemzetet, ha így nyernének biztos indulási jogot fontos nemzetközi 
versenyekre? A külhoni tanulók melyik nemzet színeiben indulnának szívesebben? Nehéz-e 
eldönteni, hogy kinek drukkoljanak, ha a magyarok annak az országnak a sportolói ellen 
játszanak, ahol élnek?

Versenyezzünk!

Ajánlott tagozat: alsó, felső

A két iskola diáksága egy 20 percnyi vetélkedősort állít össze, a pedagógusok pedig min-
den részfeladatnál mérik a pontokat. Például online videokapcsolatban látva egymás ver-
senyzőit a két osztály összeméri a legügyesebb diákjait, megnézi, ki mennyi idő alatt fut le 
100 métert, vagy 1 perc alatt ki hány fekvőtámaszt/guggolást csinál, stb. Ilyen és ehhez 
hasonló fizikai kihívások során pontgyűjtéssel döntik el, melyik csapat nyer. Fontos cél, 
hogy a lehető legtöbb tanuló bevonódjon, és a játékos feladatok/sorversenyek bárki által 
elvégezhetők legyenek.

Mindkét csoportban legyen egy játékvezető, aki indítja a versenyeket, és felügyeli a sza-
bályok és az időkeret betartását. Továbbá mindig legyen hol egyik, hol másik osztályból 
egy kommentátor, aki közvetíti az eseményeket.
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A nemzeti összetartozás napja (június 4.)

Őrtüzek a világ minden táján

Ajánlott tagozat: alsó, felső

A nemzeti összetartozás napját a trianoni békeszerződés napján, június 4-én ünnepeljük 
azt kifejezve, hogy minden magyar – az államhatártól függetlenül – a magyar nemzet 
része. A tanulók lehetőség szerint csatlakozzanak a magyar cserkészszövetségek által 
szervezett „Összetartozásunk Tüze” programhoz. A két diákcsoport pedagógus segítségé-
vel élő közvetítés során gyújtson szabad téren egy időben tábortüzet, vagy amennyiben 
nincs erre lehetőség, legalább egy gyertyával emlékezzenek. Még különlegesebbé tehetik 
az eseményt, ha megtanulják a Ghymes együttes Kézfogás vagy a Csík zenekar Hazám, 
hazám című dalát, és közösen elénekelik a tábortüzek/gyertya mellett. 

Összetartozunk

Ajánlott tagozat: alsó, felső

A tanulók készítsenek egy olyan alkotást, emléktárgyat, amellyel kifejezik a külhoni ma-
gyar honfitársaikkal való összetartozásukat.

Alsó tagozaton például készíthetnek egy nagy, nemzeti színű, szív alakú rajzot a kéz-
lenyomataikból és a külhoni tanulókat jelképező kézkörvonalakból. Ha elkészült a kép, 
juttassák el a nemzeti összetartozás napjára a külhoni intézménybe.

A pedagógus kérje meg a tanulókat, hogy lehetőség szerint jöjjenek piros, fehér vagy 
zöld felsőben. Találjanak ki egy a külhoni tanulókkal való összetartozásukat kifejező mon-
datot, osszák el a szöveget a tanulók számának megfelelően, és mindenki írja le nagy 
betűkkel rajzlapra a saját részletét. Végül álljanak össze csoportképpé úgy, hogy a szöveg 
olvasható legyen. 

Idősebb tanulók szabadon kitalálhatnak és megalkothatnak olyan csoportképet, ami 
a külhoni tanulókkal való együvé tartozásukat jeleníti meg.

A csoportképről készült fotókat a jeles napon küldjék el a határon túli csoportnak.
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